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Poprawka 199
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zadania Agencji w odniesieniu do 
regionalnych centrów operacyjnych

Zadania Agencji w odniesieniu do 
regionalnych centrów koordynujących

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie spójności z pozostałymi elementami pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”.

Poprawka 200
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja, w ścisłej współpracy z 
krajowymi organami regulacyjnymi i 
ENTSO energii elektrycznej, monitoruje i 
analizuje działalność regionalnych 
centrów operacyjnych, uwzględniając 
sprawozdania przewidziane w [Article 
43(4) recast Electricity Regulation as 
proposed by COM(2016) 861/2].

skreśla się

Or. en

Poprawka 201
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja, w ścisłej współpracy z 
krajowymi organami regulacyjnymi i 
ENTSO energii elektrycznej, monitoruje i 
analizuje działalność regionalnych centrów 
operacyjnych, uwzględniając sprawozdania 
przewidziane w [Article 43(4) recast 
Electricity Regulation as proposed by 
COM(2016) 861/2].

1. Agencja, w ścisłej współpracy z 
krajowymi organami regulacyjnymi, 
monitoruje i analizuje działalność 
regionalnych centrów operacyjnych, 
uwzględniając sprawozdania przewidziane 
w [Article 43(4) recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2]. Agencja lub skład rady organów 
regulacyjnych, o którym mowa w art. 7, 
wydaje zalecenia lub, w stosownych 
przypadkach, decyzje w celu zapewnienia, 
by regionalne centra operacyjne 
wywiązywały się ze swoich obowiązków 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i 
innymi właściwymi przepisami UE, w 
szczególności w odniesieniu do ich 
wpływu na integrację rynku oraz brak 
dyskryminacji, efektywną konkurencję i 
sprawne funkcjonowanie rynku.

Or. en

Uzasadnienie

W miarę coraz większego łączenia rynków ACER powinna być uprawniona do sprawowania 
większego nadzoru nad rynkową działalnością transgraniczną, w tym nad zadaniami 
regionalnych centrów operacyjnych. ACER ma lepszą pozycję niż ENTSO pod względem 
nadzorowania regionalnych centrów operacyjnych, ponieważ ENTSO-E składa się z OSP 
stanowiących naturalne monopole, które same powinny podlegać nadzorowi regulacyjnemu. 
Dlatego ACER powinny przysługiwać odpowiednie uprawnienia, w tym uprawnienie do 
wydawania wiążących decyzji w przypadkach niezgodności.

Poprawka 202
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja, w ścisłej współpracy z 
krajowymi organami regulacyjnymi i 

1. Agencja, w ścisłej współpracy z 
krajowymi organami regulacyjnymi i 
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ENTSO energii elektrycznej, monitoruje i 
analizuje działalność regionalnych centrów 
operacyjnych, uwzględniając sprawozdania 
przewidziane w [Article 43(4) recast 
Electricity Regulation as proposed by 
COM(2016) 861/2].

ENTSO energii elektrycznej, monitoruje i 
analizuje działalność regionalnych centrów 
operacyjnych, uwzględniając sprawozdania 
przewidziane w art. 43 ust. 4 
rozporządzenia (UE).../... [proposed recast 
Electricity Regulation, COD (2016) 0379].
Agencja zapewnia, by regionalne centra 
operacyjne wywiązywały się ze swoich 
obowiązków zgodnie z rozporządzeniem 
(UE).../... [proposed recast Electricity 
Regulation, COD (2016) 0379], 
kodeksami sieci przyjętymi zgodnie z art. 
54 i 55 tego rozporządzenia oraz 
przyjętymi wytycznymi.

Or. en

Poprawka 203
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja, w ścisłej współpracy z 
krajowymi organami regulacyjnymi i 
ENTSO energii elektrycznej, monitoruje i 
analizuje działalność regionalnych centrów
operacyjnych, uwzględniając 
sprawozdania przewidziane w [Article 
43(4) recast Electricity Regulation as 
proposed by COM(2016) 861/2].

1. Agencja, w ścisłej współpracy z 
krajowymi organami regulacyjnymi i 
ENTSO energii elektrycznej, monitoruje i 
analizuje działalność regionalnych centrów
koordynujących, uwzględniając 
sprawozdania przewidziane w [Article 
43(4) recast Electricity Regulation as 
proposed by COM(2016) 861/2].

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie spójności z pozostałymi elementami pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”.

Poprawka 204
Pavel Telička
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja, w ścisłej współpracy z 
krajowymi organami regulacyjnymi i 
ENTSO energii elektrycznej, monitoruje i 
analizuje działalność regionalnych centrów
operacyjnych, uwzględniając 
sprawozdania przewidziane w [Article 
43(4) recast Electricity Regulation as 
proposed by COM(2016) 861/2].

1. Agencja, w ścisłej współpracy z 
krajowymi organami regulacyjnymi i 
ENTSO energii elektrycznej, monitoruje i 
analizuje działalność regionalnych centrów
koordynujących, uwzględniając 
sprawozdania przewidziane w [Article 
43(4) recast Electricity Regulation as 
proposed by COM(2016) 861/2].

Or. en

Poprawka 205
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Co roku Agencja składa Komisji 
sprawozdanie w sprawie wyników 
monitorowania, o którym mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

ACER powinna być uprawniona do sprawowania większego nadzoru nad rynkową 
działalnością transgraniczną, w tym nad zadaniami regionalnych centrów operacyjnych.

Poprawka 206
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie



AM\1134796PL.docx 7/128 PE610.755v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby wykonywać zadania, o których
mowa w ust. 1, w skuteczny i sprawny 
sposób, Agencja w szczególności:

2. Agencja lub skład rady organów 
regulacyjnych, o którym mowa w art. 7, w 
szczególności:

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z treścią poprawek proponowanych dla art. 7.

Poprawka 207
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podejmuje decyzje w sprawie 
konfiguracji regionów pracy systemu na 
podstawie art. 33 ust. 1 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2];

skreśla się

Or. es

Poprawka 208
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podejmuje decyzje w sprawie 
konfiguracji regionów pracy systemu na 
podstawie art. 33 ust. 1 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2];

skreśla się

Or. en
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Poprawka 209
Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podejmuje decyzje w sprawie 
konfiguracji regionów pracy systemu na 
podstawie art. 33 ust. 1 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2];

a) po uzyskaniu wiążącej opinii 
państw członkowskich podejmuje decyzje 
w sprawie konfiguracji regionów pracy 
systemu na podstawie art. 33 ust. 1 [recast 
Electricity Regulation as proposed by 
COM(2016) 861/2];

Or. it

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyrażenia wiążącej opinii, tak aby uniknąć 
przypisywania Komisji wyłącznych kompetencji decyzyjnych w tym zakresie.

Poprawka 210
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wydaje wytyczne i zalecenia w
sprawie opracowania statutów i 
regulaminów, o których mowa w art. 32 
ust. 2 [recast Electricity Regulation as 
proposed by COM(2016) 861/2], mając na 
celu wspieranie ich trafności i zbieżności;

Or. en

Uzasadnienie

Zasięg działalności regionalnych centrów operacyjnych znacznie wykracza poza 
wewnątrzkrajowy zasięg krajowych organów regulacyjnych, dlatego ACER powinna być 
odpowiedzialna za wydawanie wytycznych dotyczących statutów i regulaminów, 
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zatwierdzanie statutów i regulaminów, wspólne procesy decyzyjne oraz ramy współpracy i 
koordynacji regionalnych centrów operacyjnych, ponieważ mają one wymierny wpływ na 
spójność i interoperacyjność regionalnych centrów operacyjnych oraz istotne znaczenie poza 
terytorium danego regionu.

Poprawka 211
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) zatwierdza statuty i regulaminy, o 
których mowa w art. 32 ust. 2 [recast 
Electricity Regulation as proposed by 
COM(2016) 861/2];

Or. en

Uzasadnienie

Zasięg działalności regionalnych centrów operacyjnych znacznie wykracza poza 
wewnątrzkrajowy zasięg krajowych organów regulacyjnych, dlatego ACER powinna być 
odpowiedzialna za wydawanie wytycznych dotyczących statutów i regulaminów, 
zatwierdzanie statutów i regulaminów, wspólne procesy decyzyjne oraz ramy współpracy i 
koordynacji regionalnych centrów operacyjnych, ponieważ mają one wymierny wpływ na 
spójność i interoperacyjność regionalnych centrów operacyjnych oraz istotne znaczenie poza 
terytorium danego regionu.

Poprawka 212
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) zatwierdza wspólne procesy 
decyzyjne, o których mowa w art. 35 
[recast Electricity Regulation as proposed 
by COM(2016) 861/2];
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Or. en

Uzasadnienie

Zasięg działalności regionalnych centrów operacyjnych znacznie wykracza poza 
wewnątrzkrajowy zasięg krajowych organów regulacyjnych, dlatego ACER powinna być 
odpowiedzialna za wydawanie wytycznych dotyczących statutów i regulaminów, 
zatwierdzanie statutów i regulaminów, wspólne procesy decyzyjne oraz ramy współpracy i 
koordynacji regionalnych centrów operacyjnych, ponieważ mają one wymierny wpływ na 
spójność i interoperacyjność regionalnych centrów operacyjnych oraz istotne znaczenie poza 
terytorium danego regionu.

Poprawka 213
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ad) zatwierdza ramy współpracy i 
koordynacji regionalnych centrów 
operacyjnych zgodnie z nowym art. 35a 
[recast Electricity Regulation as proposed 
by COM(2016) 861/2];

Or. en

Uzasadnienie

Zasięg działalności regionalnych centrów operacyjnych znacznie wykracza poza 
wewnątrzkrajowy zasięg krajowych organów regulacyjnych, dlatego ACER powinna być 
odpowiedzialna za wydawanie wytycznych dotyczących statutów i regulaminów, 
zatwierdzanie statutów i regulaminów, wspólne procesy decyzyjne oraz ramy współpracy i 
koordynacji regionalnych centrów operacyjnych, ponieważ mają one wymierny wpływ na 
spójność i interoperacyjność regionalnych centrów operacyjnych oraz istotne znaczenie poza 
terytorium danego regionu.

Poprawka 214
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w stosownych przypadkach zwraca 
się o informacje do regionalnych centrów
operacyjnych na podstawie art. 43 [recast 
Electricity Regulation as proposed by 
COM(2016) 861/2];

b) w stosownych przypadkach zwraca 
się o informacje do regionalnych centrów
koordynujących na podstawie art. 43 
[recast Electricity Regulation as proposed 
by COM(2016) 861/2];

Or. en

Poprawka 215
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w stosownych przypadkach zwraca 
się o informacje do regionalnych centrów
operacyjnych na podstawie art. 43 [recast 
Electricity Regulation as proposed by 
COM(2016) 861/2];

b) w stosownych przypadkach zwraca 
się o informacje do regionalnych centrów
koordynujących na podstawie art. 43 
[recast Electricity Regulation as proposed 
by COM(2016) 861/2];

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie spójności z pozostałymi elementami pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”.

Poprawka 216
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wydaje opinie i zalecenia 
skierowane do regionalnych centrów
operacyjnych.

d) wydaje opinie i zalecenia 
skierowane do regionalnych centrów
koordynujących.

Or. en
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Poprawka 217
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wydaje opinie i zalecenia 
skierowane do regionalnych centrów
operacyjnych.

d) wydaje opinie i zalecenia 
skierowane do regionalnych centrów
koordynujących.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie spójności z pozostałymi elementami pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”.

Poprawka 218
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja zatwierdza i w razie 
potrzeby zmienia:

1. Agencja zatwierdza następujące 
propozycje i w razie potrzeby wnioskuje o 
ich zmianę:

Or. en

Poprawka 219
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) propozycje dotyczące metod i 
obliczeń związanych z oceną 

a) propozycje dotyczące metod i 
obliczeń związanych z oceną 
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wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim przeprowadzaną na podstawie 
art. 19 ust. 2, 3 i 5 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2];

wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim przeprowadzaną na podstawie 
art. 19 ust. 2, 3 i 5 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2] oraz wyniki oceny wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim zgodnie 
z art. 19 ust. 6 [recast Electricity 
Regulation].

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 19 ust. 6 [recast Electricity Regulation] stanowi, że Agencja zatwierdza również 
wyniki oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim. Przepis ten należy 
powtórzyć w treści wniosku w sprawie rozporządzenia.

Poprawka 220
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) propozycje dotyczące metod i 
obliczeń związanych z oceną 
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim przeprowadzaną na podstawie 
art. 19 ust. 2, 3 i 5 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2];

a) propozycje dotyczące metod 
związanych z oceną wystarczalności 
zasobów przeprowadzaną na podstawie art. 
19 ust. 2 i 5 [recast Electricity Regulation 
as proposed by COM(2016) 861/2];

Or. en

Poprawka 221
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja zatwierdza i w razie 
potrzeby zmienia metody:

2. Po zasięgnięciu opinii właściwych 
zainteresowanych stron Agencja 
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zatwierdza i w razie potrzeby zmienia 
metody:

Or. en

Poprawka 222
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja zatwierdza i w razie 
potrzeby zmienia metody:

2. Agencja zatwierdza i w razie 
potrzeby wnioskuje o zmianę metod:

Or. en

Poprawka 223
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Uwzględniając wyniki oceny 
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim oraz inne właściwe 
uregulowania, Agencja opracowuje 
projekt ogólnounijnych wytycznych w 
sprawie rozwiązań umożliwiających 
zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz 
zarządzanie nimi, ze wskazaniem środków 
rynkowych i pozarynkowych oraz zasad 
stosowania systemów rekompensat i zasad 
identyfikacji klientów podlegających 
ochronie. Właściwe organy państw 
członkowskich w pełni uwzględniają te 
wytyczne podczas opracowywania swych 
planów gotowości na wypadek zagrożeń. 
Agencja dokonuje przeglądu i, w razie 
konieczności, aktualizacji tych rozwiązań 
co trzy lata, chyba że okoliczności 
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wymagają częstszych aktualizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodność z poprawkami grupy Verts/ALE do rozporządzania w sprawie gotowości na 
wypadek zagrożeń. Wspólne rozwiązania dotyczące sposobu zarządzania kryzysami powinny 
być pomocne podczas opracowywania planów krajowych. Powinny zapewniać spójność 
planów i ułatwiać osiąganie porozumienia między państwami członkowskimi podczas 
negocjowania regionalnych elementów ich planów.

Poprawka 224
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wypełnia obowiązki określone w 
art. 5, 11, 12 i 13 rozporządzenia (UE) nr 
347/2013.

c) wypełnia obowiązki określone w 
art. 3, 5, 11, 12 i 13 rozporządzenia (UE) 
nr 347/2013.

Or. en

Poprawka 225
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie opinie i zalecenia przyjęte przez 
Agencję w ramach stosowania 
rozporządzenia (UE) nr 347/2013 w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej przyjmowane są zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 23 ust. 5. 

Or. en
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Uzasadnienie

Wszystkie propozycje, opinie i zalecenia przyjęte przez Agencję zgodnie z treścią 
rozporządzenia (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej powinny być przyjmowane w drodze zwykłego procesu 
podejmowania decyzji obowiązującego w ACER. Ta poprawka jest konieczna z pilnych 
względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka 226
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie opinie i zalecenia przyjęte przez 
Agencję w ramach stosowania 
rozporządzenia (UE) nr 347/2013 w 
sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej przyjmowane są zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 23 ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na nierozerwalny związek tych poprawek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 227
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Jeppe Kofod, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu skutecznego monitorowania 
integralności i przejrzystości rynku
hurtowego Agencja, w ścisłej współpracy z 
organami regulacyjnymi i innymi organami
krajowymi:

W celu skutecznego monitorowania 
integralności i przejrzystości rynku 
hurtowego Agencja, w ścisłej współpracy z
krajowymi organami regulacyjnymi i 
innymi organami:
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Or. en

Uzasadnienie

Celem proponowanej poprawki jest bardziej precyzyjne odtworzenie szczegółowych zadań 
Agencji na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 z zamiarem zapewnienia spójności i 
przejrzystości.

Poprawka 228
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) monitoruje rynki hurtowe, 
gromadzi dane i tworzy europejski rejestr 
uczestników rynku zgodnie z art. 7–9 
rozporządzenia (UE) nr 1227/201137;

a) monitoruje rynki hurtowe, w tym 
rynki regionalne w czasie rzeczywistym,
gromadzi dane i tworzy europejski rejestr 
uczestników rynku zgodnie z art. 7–9 
rozporządzenia (UE) nr 1227/201137;

__________________ __________________

37 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1227/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1–16).

37 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1227/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1–16).

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na tendencję do łączenia rynków i regionalizacji istnieją mocne argumenty za 
zwiększeniem uprawnień ACER do monitorowania rynków regionalnych na podstawie 
REMIT. Rozszerzenie kompetencji ACER w celu objęcia działalności rynków regionalnych w 
czasie rzeczywistym nie zmieniłoby znacząco jej obecnych uprawnień, ale raczej zwiększyłoby 
jej skuteczność i wiarygodność.

Poprawka 229
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) monitoruje rynki hurtowe, 
gromadzi dane i tworzy europejski rejestr 
uczestników rynku zgodnie z art. 7–9
rozporządzenia (UE) nr 1227/201137;

a) monitoruje rynki hurtowe, 
gromadzi i udostępnia dane oraz 
ustanawia europejski rejestr uczestników 
rynku zgodnie z art. 7–12 rozporządzenia
(UE) nr 1227/201137;

__________________ __________________

37 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1227/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1–16).

37 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1227/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1–16).

Or. en

Uzasadnienie

Celem proponowanej poprawki jest bardziej precyzyjne odtworzenie szczegółowych zadań 
Agencji na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 z zamiarem zapewnienia spójności i 
przejrzystości.

Poprawka 230
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) monitoruje rynki hurtowe, 
gromadzi dane i tworzy europejski rejestr 
uczestników rynku zgodnie z art. 7–9
rozporządzenia (UE) nr 1227/201137;

a) monitoruje rynki hurtowe, 
gromadzi i udostępnia dane oraz tworzy 
europejski rejestr uczestników rynku 
zgodnie z art. 7–12 rozporządzenia (UE) nr 
1227/201137;

__________________ __________________

37 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1227/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 

37 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1227/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
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1–16). 1–16).

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 zadanie wdrożenia zakazów nadużyć na 
rynku powierzone jest krajowym organom regulacyjnym, którym Agencja udostępnia 
informacje zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011.

Poprawka 231
Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencji można przydzielić dodatkowe 
zadania, przestrzegając ograniczeń 
dotyczących przekazywania uprawnień 
wykonawczych agencjom unijnym, w 
okolicznościach wyraźnie określonych 
przez Komisję w wytycznych przyjętych na 
podstawie art. 57 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2] lub art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
715/2009 oraz w kwestiach związanych z 
celami, w jakich Agencja została 
ustanowiona.

skreśla się

Or. it

Uzasadnienie

Przypisanie Agencji dodatkowych zadań jest niezgodne z zasadą pomocniczości.

Poprawka 232
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencji można przydzielić dodatkowe 
zadania, przestrzegając ograniczeń 

Agencji można przydzielić dodatkowe 
zadania, przestrzegając ograniczeń 
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dotyczących przekazywania uprawnień 
wykonawczych agencjom unijnym, w 
okolicznościach wyraźnie określonych 
przez Komisję w wytycznych przyjętych 
na podstawie art. 57 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2] lub art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
715/2009 oraz w kwestiach związanych z 
celami, w jakich Agencja została 
ustanowiona.

dotyczących przekazywania uprawnień 
wykonawczych agencjom unijnym, w 
okolicznościach wyraźnie określonych 
przez Komisję w wytycznych przyjętych 
na podstawie art. 57 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2] lub art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
715/2009 oraz w kwestiach związanych z 
celami, w jakich Agencja została 
ustanowiona. Komisja może wyjaśnić, czy 
nowe przewidziane uprawnienia są 
zgodne z doktryną Meroni oraz 
istniejącymi orzeczeniami Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na jej nierozerwalny związek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 233
Werner Langen, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencji można przydzielić dodatkowe 
zadania, przestrzegając ograniczeń 
dotyczących przekazywania uprawnień 
wykonawczych agencjom unijnym, w 
okolicznościach wyraźnie określonych 
przez Komisję w wytycznych przyjętych 
na podstawie art. 57 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2] lub art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
715/2009 oraz w kwestiach związanych z 
celami, w jakich Agencja została 
ustanowiona.

Agencji można przydzielić dodatkowe 
zadania nieobejmujące uprawnień 
decyzyjnych, przestrzegając ograniczeń 
dotyczących przekazywania uprawnień 
wykonawczych agencjom unijnym, w 
okolicznościach wyraźnie określonych 
przez Komisję w wytycznych przyjętych 
na podstawie art. 57 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2] lub art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
715/2009 oraz w kwestiach związanych z 
celami, w jakich Agencja została 
ustanowiona.

Or. en
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Uzasadnienie

Przepis ten rozszerza uprawnienia Komisji w tej dziedzinie i może prowadzić do znaczącego 
przekazania uprawnień krajowych organów regulacyjnych na rzecz ACER. Nowe 
uprawnienia decyzyjne powinny być przekazane ACER tylko za zgodą Parlamentu 
Europejskiego i Rady w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 234
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencji można przydzielić dodatkowe 
zadania, przestrzegając ograniczeń 
dotyczących przekazywania uprawnień
wykonawczych agencjom unijnym, w 
okolicznościach wyraźnie określonych 
przez Komisję w wytycznych przyjętych 
na podstawie art. 57 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2] lub art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
715/2009 oraz w kwestiach związanych z 
celami, w jakich Agencja została 
ustanowiona.

Agencji można przydzielić dodatkowe 
zadania nieobejmujące uprawnień
decyzyjnych w okolicznościach wyraźnie 
określonych przez Komisję w wytycznych 
przyjętych na podstawie art. 57 [recast 
Electricity Regulation as proposed by 
COM(2016) 861/2] lub art. 23 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz w 
kwestiach związanych z celami, w jakich
Agencja została ustanowiona.

Or. es

Poprawka 235
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach wykonywania swoich 
zadań, w szczególności w ramach procesu 
opracowywania wytycznych ramowych 
zgodnie z art. 55 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2] lub art. 6 rozporządzenia (WE) nr 

1. W ramach wykonywania swoich 
zadań, w szczególności w ramach procesu 
opracowywania wytycznych ramowych 
zgodnie z art. 55 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2] lub art. 6 rozporządzenia (WE) nr 
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715/2009, oraz w ramach procesu 
proponowania zmian kodeksów sieci 
na podstawie art. 56 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2] lub art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
715/2009 Agencja prowadzi na wczesnym 
etapie szerokie konsultacje z uczestnikami 
rynku, operatorami systemów 
przesyłowych, konsumentami, 
użytkownikami końcowymi oraz, w 
stosownych przypadkach, z organami 
ochrony konkurencji, bez uszczerbku dla 
ich odnośnych kompetencji, w otwarty i 
przejrzysty sposób, w szczególności gdy 
jej zadania dotyczą operatorów systemów 
przesyłowych.

715/2009, oraz w ramach procesu 
proponowania zmian kodeksów sieci 
na podstawie art. 56 [recast Electricity 
Regulation as proposed by COM(2016) 
861/2] lub art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
715/2009 Agencja prowadzi na wczesnym 
etapie szerokie konsultacje z uczestnikami 
rynku, operatorami systemów 
przesyłowych, konsumentami, 
użytkownikami końcowymi oraz, w 
stosownych przypadkach, z organami 
ochrony konkurencji, bez uszczerbku dla 
ich odnośnych kompetencji, w otwarty i 
przejrzysty sposób, w szczególności gdy 
jej zadania dotyczą operatorów systemów 
przesyłowych. Agencja zapewnia, aby 
podmioty rynkowe działające na małą 
skalę były traktowane na równi z innymi 
zainteresowanymi stronami podczas 
opracowywania – i kontroli stosowania –
zasad mających wpływ na ich zdolność do 
udziału w rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Sama ACER uznała, że należy zwiększyć zaangażowanie klientów i zainteresowanych stron w 
proces podejmowania decyzji w sprawie zasad rynku energetycznego.

Poprawka 236
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja zapewnia, aby w stosownych 
przypadkach społeczeństwo oraz inne 
zainteresowane strony otrzymywały 
obiektywne, wiarygodne i łatwo dostępne 
informacje, w szczególności w odniesieniu 
do wyników jej pracy.

Przed podjęciem decyzji przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu Agencja
informuje o tym adresatów decyzji i 
ustanawia termin na przedstawienie przez 
adresatów uwag, z pełnym 
uwzględnieniem pilności, złożoności i 
potencjalnych konsekwencji sprawy. 
Agencja zapewnia, aby w stosownych 
przypadkach społeczeństwo oraz inne 



AM\1134796PL.docx 23/128 PE610.755v01-00

PL

zainteresowane strony otrzymywały 
obiektywne, wiarygodne i łatwo dostępne 
informacje, w szczególności w odniesieniu 
do wyników jej pracy. Decyzje 
podejmowane przez Agencję są w pełni 
uzasadnione w celu umożliwienia 
odwołania się co do istoty.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza przepisy w sprawie procesu decyzyjnego Agencji podobne do 
przepisów zawartych w rozporządzeniach ustanawiających ESMA, EUNB i EIOPA. Mają one 
zapewnić, by decyzje były uzasadnione i podlegały kontroli sądowej. Powinny być 
szczegółowo opisane w obszernym regulaminie, dlatego poprawka jest konieczna z pilnych 
względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka 237
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Agencja przyjmuje i publikuje 
odpowiedni, proporcjonalny regulamin 
dotyczący wszystkich zadań Agencji na 
podstawie rozdziału I. W odniesieniu do 
wszystkich decyzji Agencji regulamin 
wyznacza przynajmniej standardy 
określone w ust. 1–4 i zapewnia 
przejrzysty i racjonalny proces 
podejmowania decyzji gwarantujący 
podstawowe prawa proceduralne w 
oparciu o praworządność, w szczególności 
prawo do bycia wysłuchanym, prawo 
dostępu do akt i obowiązek uzasadnienia. 
W odniesieniu do pozostałych zadań 
Agencji na podstawie rozdziału I 
regulamin zapewnia przynajmniej 
zagwarantowanie podstawowych praw 
proceduralnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza przepisy w sprawie procesu decyzyjnego Agencji podobne do 
przepisów zawartych w rozporządzeniach ustanawiających ESMA, EUNB i EIOPA. Mają one 
zapewnić, by decyzje były uzasadnione i podlegały kontroli sądowej. Przepisy te powinny być 
bardziej uszczegółowione w obszernym regulaminie.

Poprawka 238
Werner Langen, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a

Proces decyzyjny

1. Przed podjęciem decyzji przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu Agencja 
informuje o tym adresatów decyzji i 
ustanawia termin na przedstawienie przez 
adresatów uwag, z pełnym 
uwzględnieniem pilności, złożoności i 
potencjalnych konsekwencji sprawy.

2. Decyzje podejmowane przez Agencję są 
w pełni uzasadnione w celu umożliwienia 
odwołania się co do istoty.

3. Adresatów informuje się o dostępnych
środkach odwoławczych zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

4. Agencja przyjmuje i publikuje 
odpowiedni, proporcjonalny regulamin 
dotyczący wszystkich zadań Agencji na 
podstawie rozdziału I. W odniesieniu do 
wszystkich decyzji Agencji regulamin 
wyznacza przynajmniej standardy 
określone w ust. 1–3 i zapewnia 
przejrzysty i racjonalny proces 
podejmowania decyzji gwarantujący 
podstawowe prawa proceduralne w 
oparciu o praworządność. W odniesieniu 
do pozostałych zadań Agencji na 
podstawie rozdziału I regulamin zapewnia 
przynajmniej zagwarantowanie 
podstawowych praw proceduralnych.
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Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wprowadza przepisy w sprawie procesu decyzyjnego Agencji porównywalne z 
przepisami zawartymi w rozporządzeniach ustanawiających ESMA, EUNB i EIOPA. Mają 
one zagwarantować, by decyzje były uzasadnione i podlegały kontroli sądowej.

Poprawka 239
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a

Proces decyzyjny

Agencja przyjmuje i publikuje 
odpowiedni, proporcjonalny regulamin 
dotyczący wszystkich zadań Agencji na 
podstawie rozdziału I. W odniesieniu do 
wszystkich decyzji Agencji regulamin 
zapewnia przejrzysty i racjonalny proces 
podejmowania decyzji gwarantujący 
podstawowe prawa proceduralne w 
oparciu o praworządność, w szczególności 
prawo do bycia wysłuchanym, prawo 
dostępu do akt i obowiązek uzasadnienia. 
W odniesieniu do pozostałych zadań 
Agencji na podstawie rozdziału I 
regulamin zapewnia przynajmniej 
zagwarantowanie podstawowych praw 
proceduralnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza przepisy w sprawie procesu decyzyjnego Agencji. Ma zapewnić, by 
decyzje były uzasadnione i podlegały kontroli sądowej. Przepisy te powinny być bardziej 
uszczegółowione w obszernym regulaminie.

Poprawka 240
Davor Škrlec
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja, w bliskiej współpracy z 
Komisją, państwami członkowskimi i 
właściwymi organami krajowymi, w tym z 
krajowymi organami regulacyjnymi, oraz 
bez uszczerbku dla uprawnień organów 
ochrony konkurencji, monitoruje 
rynki hurtowe i detaliczne energii 
elektrycznej i gazu ziemnego, a w 
szczególności ceny detaliczne energii 
elektrycznej i gazu, przestrzeganie praw 
konsumentów określonych w [recast 
Electricity Directive as proposed by 
COM(2016) 864/2] i w dyrektywie 
2009/73/WE, dostęp do sieci, w tym dostęp 
do energii elektrycznej wytworzonej z 
odnawialnych źródeł energii, potencjalne 
bariery dla obrotu transgranicznego, 
interwencje państwa uniemożliwiające 
odzwierciedlanie w cenach faktycznych 
niedoborów oraz działania państw 
członkowskich w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej w oparciu o 
wyniki oceny wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim, o której mowa w 
art. 19 [recast Electricity Regulation], ze 
szczególnym uwzględnieniem oceny ex 
post, o której mowa w art. 16 [Risk 
Preparedness Regulation as proposed by 
COM(2016) 862].

1. Agencja, w bliskiej współpracy z 
Komisją, państwami członkowskimi i 
właściwymi organami krajowymi, w tym z 
krajowymi organami regulacyjnymi, oraz 
bez uszczerbku dla uprawnień organów 
ochrony konkurencji, monitoruje 
rynki hurtowe i detaliczne energii 
elektrycznej i gazu ziemnego, a w 
szczególności ceny detaliczne energii 
elektrycznej i gazu, przestrzeganie praw 
konsumentów określonych w [recast 
Electricity Directive as proposed by 
COM(2016) 864/2], dyrektywie 
2009/73/WE i [recast Directive 
2009/28/EC as proposed by COM (2016) 
767], dostęp do sieci, w tym dostęp do 
energii elektrycznej wytworzonej z 
odnawialnych źródeł energii, potencjalne 
bariery dla obrotu transgranicznego,
bariery regulacyjne dla nowych 
podmiotów na rynku i podmiotów 
działających na małą skalę, w tym 
wspólnot energetycznych, interwencje 
państwa uniemożliwiające 
odzwierciedlanie w cenach faktycznych 
niedoborów oraz działania państw 
członkowskich w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej w oparciu o 
wyniki oceny wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim, o której mowa w 
art. 19 [recast Electricity Regulation], ze 
szczególnym uwzględnieniem oceny ex 
post, o której mowa w art. 16 [Risk 
Preparedness Regulation as proposed by 
COM(2016) 862], oraz spójności 
krajowych rozwiązań w zakresie oceny i 
opracowywania środków mających na 
celu rozwiązanie problemów związanych z 
wystarczalnością zasobów, w tym 
wprowadzania mechanizmów zdolności 
wytwórczych.
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Or. en

Uzasadnienie

Wystarczalność zasobów i bezpieczeństwo dostaw objęte są niewielkim nadzorem ze strony 
UE. Obecnie państwa członkowskie mogą swobodnie przyjmować jednostronne rozwiązania 
w dziedzinie oceny i opracowywania środków mających na celu rozwiązanie problemów 
związanych z wystarczalnością zasobów, w tym wprowadzania mechanizmów zdolności 
wytwórczych, które w niewielkim stopniu uwzględniają kwestię efektywności energetycznej w 
prognozach popytu oraz wartość zdolności wytwórczych po stronie odbioru, odnawialnych 
źródeł energii o nieprzewidywalnej charakterystyce produkcji i połączeń międzysystemowych. 
ACER powinna odgrywać większą rolę w monitorowaniu ocen wystarczalności.

Poprawka 241
Miroslav Poche, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja, w bliskiej współpracy z 
Komisją, państwami członkowskimi i 
właściwymi organami krajowymi, w tym z 
krajowymi organami regulacyjnymi, oraz 
bez uszczerbku dla uprawnień organów 
ochrony konkurencji, monitoruje 
rynki hurtowe i detaliczne energii 
elektrycznej i gazu ziemnego, a w 
szczególności ceny detaliczne energii 
elektrycznej i gazu, przestrzeganie praw 
konsumentów określonych w [recast 
Electricity Directive as proposed by 
COM(2016) 864/2] i w dyrektywie 
2009/73/WE, dostęp do sieci, w tym dostęp 
do energii elektrycznej wytworzonej z 
odnawialnych źródeł energii, potencjalne 
bariery dla obrotu transgranicznego, 
interwencje państwa uniemożliwiające 
odzwierciedlanie w cenach faktycznych 
niedoborów oraz działania państw 
członkowskich w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej w oparciu o 
wyniki oceny wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim, o której mowa w 
art. 19 [recast Electricity Regulation], ze 

1. Agencja, w bliskiej współpracy z 
Komisją, państwami członkowskimi i 
właściwymi organami krajowymi, w tym z 
krajowymi organami regulacyjnymi, oraz 
bez uszczerbku dla uprawnień organów 
ochrony konkurencji, monitoruje 
rynki hurtowe i detaliczne energii 
elektrycznej i gazu ziemnego, a w 
szczególności ceny detaliczne energii 
elektrycznej i gazu, przestrzeganie praw i 
środków ochrony konsumentów 
określonych w [recast Electricity Directive 
as proposed by COM(2016) 864/2] i w 
dyrektywie 2009/73/WE, wpływ zmian na 
rynku na odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi, dostęp do 
sieci, w tym dostęp do energii elektrycznej 
wytworzonej z odnawialnych źródeł 
energii, potencjalne bariery dla obrotu 
transgranicznego, interwencje państwa 
uniemożliwiające odzwierciedlanie w 
cenach faktycznych niedoborów oraz 
działania państw członkowskich w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej w oparciu o wyniki oceny 
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szczególnym uwzględnieniem oceny ex 
post, o której mowa w art. 16 [Risk 
Preparedness Regulation as proposed by 
COM(2016) 862].

wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim, o której mowa w art. 19 
[recast Electricity Regulation], ze 
szczególnym uwzględnieniem oceny ex 
post, o której mowa w art. 16 [Risk 
Preparedness Regulation as proposed by 
COM(2016) 862].

Or. en

Uzasadnienie

W celu „umieszczenia konsumentów w centrum dobrze prosperującego i funkcjonalnego 
systemu energetycznego” należy zapewnić odpowiednie monitorowanie faktycznego wpływu 
na mniejsze i większe potrzeby konsumentów, a także sprawozdawczość w tym zakresie.

Poprawka 242
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja, w bliskiej współpracy z 
Komisją, państwami członkowskimi i 
właściwymi organami krajowymi, w tym z 
krajowymi organami regulacyjnymi, oraz 
bez uszczerbku dla uprawnień organów 
ochrony konkurencji, monitoruje rynki 
hurtowe i detaliczne energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, a w szczególności ceny 
detaliczne energii elektrycznej i gazu, 
przestrzeganie praw konsumentów 
określonych w [recast Electricity Directive 
as proposed by COM(2016) 864/2] i w 
dyrektywie 2009/73/WE, i dostęp do sieci, 
w tym dostęp do energii elektrycznej 
wytworzonej z odnawialnych źródeł 
energii, potencjalne bariery dla obrotu 
transgranicznego, interwencje państwa 
uniemożliwiające odzwierciedlanie w 
cenach faktycznych niedoborów oraz 
działania państw członkowskich w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej w oparciu o wyniki oceny 
wystarczalności zasobów na poziomie 

1. Agencja, w bliskiej współpracy z 
Komisją, państwami członkowskimi i 
właściwymi organami krajowymi, w tym z 
krajowymi organami regulacyjnymi, oraz 
bez uszczerbku dla uprawnień organów 
ochrony konkurencji, monitoruje rynki 
hurtowe i detaliczne energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, a w szczególności ceny 
detaliczne energii elektrycznej i gazu, 
przestrzeganie praw konsumentów 
określonych w [recast Electricity Directive 
as proposed by COM(2016) 864/2] i w 
dyrektywie 2009/73/WE, i dostęp do sieci, 
w tym dostęp do energii elektrycznej 
wytworzonej z odnawialnych źródeł 
energii, postępy w tworzeniu połączeń 
międzysystemowych, potencjalne bariery 
dla obrotu transgranicznego, interwencje 
państwa uniemożliwiające 
odzwierciedlanie w cenach faktycznych 
niedoborów oraz działania państw 
członkowskich w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej w oparciu o 
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europejskim, o której mowa w art. 19 
[recast Electricity Regulation], ze 
szczególnym uwzględnieniem oceny ex 
post, o której mowa w art. 16 [Risk 
Preparedness Regulation as proposed by 
COM(2016) 862].

wyniki oceny wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim, o której mowa w 
art. 19 [recast Electricity Regulation], ze 
szczególnym uwzględnieniem oceny ex 
post, o której mowa w art. 16 [Risk 
Preparedness Regulation as proposed by 
COM(2016) 862].

Or. es

Poprawka 243
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Publikując swoje roczne 
sprawozdanie, Agencja może przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji 
opinię w sprawie ewentualnych środków 
likwidacji przeszkód, o których mowa w 
ust. 2.

3. Publikując swoje roczne 
sprawozdanie, Agencja może przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji 
opinię w sprawie ewentualnych środków 
likwidacji przeszkód, o których mowa w 
ust. 2. Parlament i Komisja mogą zwrócić 
się do Agencji o podjęcie dalszych działań 
w następstwie tej opinii oraz o skupienie 
uwagi na określonych kwestiach w 
kolejnym sprawozdaniu rocznym. 
Właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego może zwrócić się o 
wysłuchanie dyrektora w odniesieniu do 
kwestii wskazanych w opinii.

Or. en

Uzasadnienie

Większym uprawnieniom przyznanym Agencji na mocy tego rozporządzenia powinny 
towarzyszyć dodatkowe środki nadzoru parlamentarnego.

Poprawka 244
Rolandas Paksas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Agencja może zwrócić się do 
krajowych organów regulacyjnych, 
ENTSO energii elektrycznej, ENTSO 
gazu, regionalnych centrów operacyjnych, 
europejskiej organizacji operatorów 
systemów dystrybucyjnych (organizacji 
OSD UE) oraz wyznaczonych operatorów 
rynku energii elektrycznej o przekazanie 
wszelkich informacji koniecznych do 
celów prowadzenia monitorowania 
zgodnie z niniejszym artykułem. W tym 
celu Agencja posiada uprawnienie do 
wydawania decyzji. Na wniosek Agencji 
właściwe krajowe organy regulacyjne 
pomagają Agencji w gromadzeniu 
informacji. Agencja zapewnia, aby 
zgromadzone informacje były dostępne 
również właściwym krajowym organom
regulacyjnym w celu uniknięcia 
podwójnej sprawozdawczości.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć podwójnej sprawozdawczości, informacje zgromadzone przez ACER powinny 
być udostępniane odpowiednim krajowym organom regulacyjnym (aby zapobiec konieczności 
gromadzenia przez nie tych informacji po raz kolejny, gdy okaże się to konieczne na szczeblu 
krajowym).

Poprawka 245
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Agencja może zwrócić się do 
krajowych organów regulacyjnych, 
ENTSO energii elektrycznej, ENTSO 
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gazu, regionalnych centrów operacyjnych, 
europejskiej organizacji operatorów 
systemów dystrybucyjnych (organizacji 
OSD UE) oraz wyznaczonych operatorów 
rynku energii elektrycznej o przekazanie 
wszelkich informacji koniecznych do 
celów prowadzenia monitorowania 
zgodnie z niniejszym artykułem. W tym 
celu Agencja posiada uprawnienie do 
wydawania decyzji. Agencja może 
wykorzystywać informacje poufne 
otrzymane na podstawie niniejszego 
artykułu wyłącznie na potrzeby 
wykonywania zadań powierzonych jej na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby w sposób skuteczny wywiązywać się ze swoich obowiązków w zakresie monitorowania i 
sprawozdawczości, Agencja powinna mieć prawo do zwracania się o wszystkie konieczne 
informacje i ich uzyskiwania.

Poprawka 246
Franc Bogovič, Werner Langen, Milan Zver, Alojz Peterle, Romana Tomc, Patricija 
Šulin, Tanja Fajon, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ivo Vajgl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Siedzibą Agencji jest Lublana w Słowenii. Siedziba Agencji mieści się w Lublanie w
Słowenii.

Or. en

Uzasadnienie

Decisions on the seats of agencies are taken by common agreement between representatives 
of the governments of Member States, as it stems from Article 341 of the Treaty on the 
Functioning of the EU and Protocol No 6 of the Treaties. This is based on the political will of 
Member States to build a polycentric European Union in which institutions are 
geographically spread across its territory with the objective of decentralising EU governance, 
in accordance with the conclusions of the Representatives of Member States, meeting at head 
of state or government level, in Brussels on 13 December 2003, and recalled in the European 
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Council conclusions of June 2008.

Poprawka 247
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja może zakładać lokalne biura w 
państwach członkowskich, pod 
warunkiem ich zgody i zgodnie z art. 25 
lit. j).

skreśla się

Or. en

Poprawka 248
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja może zakładać lokalne biura w 
państwach członkowskich, pod 
warunkiem ich zgody i zgodnie z art. 25 
lit. j).

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie krajowe organy regulacyjne mają biura w państwach członkowskich, dlatego 
zakładanie lokalnych biur Agencji nie jest konieczne.

Poprawka 249
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja może zakładać lokalne biura w 
państwach członkowskich, pod 
warunkiem ich zgody i zgodnie z art. 25 
lit. j).

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja w sprawie ustanowienia Agencji jest decyzją polityczną i nie może zostać wskazana 
w ramach przeglądu przepisów.

Poprawka 250
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja może zakładać lokalne biura w 
państwach członkowskich, pod warunkiem 
ich zgody i zgodnie z art. 25 lit. j).

Agencja może zakładać lokalne biura w 
państwach członkowskich, zgodnie z art. 
25 lit. j).

Or. en

Uzasadnienie

Utrzymanie tekstu Komisji w art. 17 ust. 4 jest niezgodne z poprawką 28 do art. 25 lit. k) 
projektu sprawozdania ITRE.

Poprawka 251
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja może zakładać lokalne biura w 
państwach członkowskich, pod warunkiem 

Agencja może zakładać lokalne biura w 
państwach członkowskich, zgodnie z art.
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ich zgody i zgodnie z art. 25 lit. j). 25 lit. j).

Or. en

Poprawka 252
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład rady administracyjnej 
wchodzi dziewięciu członków. Każdy 
członek ma zastępcę. Komisja powołuje 
dwóch członków i ich zastępców, 
Parlament Europejski — dwóch członków i 
ich zastępców, a Rada — pięciu członków 
i ich zastępców. Żaden z posłów do 
Parlamentu Europejskiego nie może być 
członkiem rady administracyjnej.

1. W skład rady administracyjnej 
wchodzi jedenastu członków. Każdy 
członek ma zastępcę. Komisja powołuje 
dwóch członków i ich zastępców, 
Parlament Europejski — dwóch członków i 
ich zastępców, rada organów 
regulacyjnych — dwóch członków i ich 
zastępców, a Rada — pięciu członków i ich 
zastępców. Żaden z posłów do Parlamentu 
Europejskiego nie może być członkiem 
rady administracyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Te poprawki są konieczne z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na ich nierozerwalny związek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 253
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład rady administracyjnej 
wchodzi dziewięciu członków. Każdy 
członek ma zastępcę. Komisja powołuje 
dwóch członków i ich zastępców, 
Parlament Europejski — dwóch członków i 
ich zastępców, a Rada — pięciu członków 

1. W skład rady administracyjnej 
wchodzi jedenastu członków. Każdy 
członek ma zastępcę. Komisja powołuje 
dwóch członków i ich zastępców, 
Parlament Europejski — dwóch członków i 
ich zastępców, rada organów 
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i ich zastępców. Żaden z posłów do 
Parlamentu Europejskiego nie może być 
członkiem rady administracyjnej.

regulacyjnych — dwóch członków i ich 
zastępców, a Rada — pięciu członków i ich 
zastępców. Żaden z posłów do Parlamentu 
Europejskiego nie może być członkiem 
rady administracyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawiciele rady organów regulacyjnych powinni wchodzić w skład rady 
administracyjnej w celu zwiększenia spójności decyzji podejmowanych przez radę 
administracyjną i radę organów regulacyjnych w odniesieniu do zasobów ludzkich i budżetu 
przeznaczonego na realizację konkretnych zadań.

Poprawka 254
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład rady administracyjnej 
wchodzi dziewięciu członków. Każdy 
członek ma zastępcę. Komisja powołuje 
dwóch członków i ich zastępców, 
Parlament Europejski — dwóch członków i 
ich zastępców, a Rada — pięciu członków 
i ich zastępców. Żaden z posłów do 
Parlamentu Europejskiego nie może być 
członkiem rady administracyjnej.

1. W skład rady administracyjnej 
wchodzi jedenastu członków. Każdy 
członek ma zastępcę. Komisja powołuje 
dwóch członków i ich zastępców, 
Parlament Europejski — dwóch członków i 
ich zastępców, rada organów 
regulacyjnych — dwóch członków i ich 
zastępców, a Rada — pięciu członków i ich 
zastępców. Żaden z posłów do Parlamentu 
Europejskiego nie może być członkiem 
rady administracyjnej.

Or. en

Poprawka 255
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład rady administracyjnej 
wchodzi dziewięciu członków. Każdy 
członek ma zastępcę. Komisja powołuje
dwóch członków i ich zastępców, 
Parlament Europejski — dwóch członków i 
ich zastępców, a Rada — pięciu członków 
i ich zastępców. Żaden z posłów do 
Parlamentu Europejskiego nie może być 
członkiem rady administracyjnej.

1. W skład rady administracyjnej 
wchodzi dziewięciu członków. Każdy 
członek ma zastępcę. Komisja powołuje
jednego członka i jego zastępcę, Parlament 
Europejski — dwóch członków i ich
zastępcę, a sześciu członków i ich 
zastępców stanowią członkowie rady 
organów regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia spójności decyzji podejmowanych przez radę administracyjną i radę 
organów regulacyjnych w odniesieniu do zasobów ludzkich i budżetu przeznaczonego na 
realizację konkretnych zadań należy zadbać o to, aby przedstawiciele organów regulacyjnych, 
reprezentujący odnośne państwa członkowskie, wchodzili w skład rady administracyjnej 
zgodnie z zasadą rotacji. Poprawka stanowiłaby również propozycję systemu zarządzania 
bliższego „wspólnemu podejściu” w sprawie agencji zdecentralizowanych.

Poprawka 256
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład rady administracyjnej 
wchodzi dziewięciu członków. Każdy 
członek ma zastępcę. Komisja powołuje 
dwóch członków i ich zastępców, 
Parlament Europejski — dwóch członków i 
ich zastępców, a Rada — pięciu członków 
i ich zastępców. Żaden z posłów do 
Parlamentu Europejskiego nie może być 
członkiem rady administracyjnej.

1. W skład rady administracyjnej 
wchodzi dziewięciu członków. Każdy 
członek ma zastępcę. Komisja powołuje 
dwóch członków i ich zastępców, 
Parlament Europejski — dwóch członków i 
ich zastępców, a pięciu członków i ich 
zastępców stanowią członkowie rady 
organów regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Niezależność Agencji ma zasadnicze znaczenie dla właściwego pełnienia przez nią jej funkcji i 
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zapewniania zaufania rynku. Poprawka jest powiązana z poprawką do motywu 34.

Poprawka 257
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kadencja członków rady 
administracyjnej i ich zastępców trwa
cztery lata i jest jednokrotnie odnawialna.
W przypadku pierwszego mandatu 
kadencja połowy członków rady 
administracyjnej i ich zastępców wynosi 
sześć lat.

2. Kadencja członków rady 
administracyjnej i ich zastępców trwa dwa
i pół roku i jest jednokrotnie odnawialna.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia spójności decyzji podejmowanych przez radę administracyjną i radę 
organów regulacyjnych w odniesieniu do zasobów ludzkich i budżetu przeznaczonego na 
realizację konkretnych zadań należy zadbać o to, aby przedstawiciele organów regulacyjnych, 
reprezentujący odnośne państwa członkowskie, wchodzili w skład rady administracyjnej 
zgodnie z zasadą rotacji. Poprawka stanowiłaby również propozycję systemu zarządzania 
bliższego „wspólnemu podejściu” w sprawie agencji zdecentralizowanych.

Poprawka 258
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada administracyjna wybiera 
większością dwóch trzecich głosów
spośród swoich członków
przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący 
nie może pełnić swoich obowiązków, 
zastępuje go automatycznie zastępca 
przewodniczącego. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 

3. Rada administracyjna powołuje 
swojego przewodniczącego i jego zastępcę
spośród swoich członków, dążąc do 
zapewnienia zrównoważonej pod 
względem geograficznym reprezentacji 
państw członkowskich na przestrzeni 
czasu. Jeżeli przewodniczący nie może 
pełnić swoich obowiązków, zastępuje go 
automatycznie zastępca przewodniczącego. 
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przewodniczącego trwa dwa lata i jest 
jednokrotnie odnawialna. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego wygasa jednakże, gdy 
przestają być członkami rady 
administracyjnej.

Kadencja przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego trwa dwa lata i jest 
jednokrotnie odnawialna. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego wygasa jednakże, gdy 
przestają być członkami rady 
administracyjnej.

Or. en

Poprawka 259
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący.
Przewodniczący rady organów 
regulacyjnych, lub osoba wyznaczona w 
tym celu przez radę organów 
regulacyjnych, oraz dyrektor biorą udział 
w obradach bez prawa głosu, o ile rada 
administracyjna nie postanowi inaczej w 
odniesieniu do dyrektora. Rada 
administracyjna zbiera się co najmniej dwa 
razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada 
administracyjna zbiera się również z 
inicjatywy przewodniczącego, na wniosek 
Komisji lub na wniosek co najmniej jednej 
trzeciej jej członków. Rada 
administracyjna może zaprosić na swoje 
posiedzenie w charakterze obserwatora 
każdą osobę, której opinia może być 
istotna. Członkowie rady administracyjnej 
mogą korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów jej
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

4. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Dyrektor
bierze udział w obradach bez prawa głosu, 
o ile rada administracyjna nie postanowi 
inaczej w odniesieniu do dyrektora. Rada 
administracyjna zbiera się co najmniej dwa 
razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada 
administracyjna zbiera się również z 
inicjatywy przewodniczącego, na wniosek 
Komisji lub na wniosek co najmniej jednej 
trzeciej jej członków. Rada 
administracyjna może zaprosić na swoje 
posiedzenie w charakterze obserwatora 
każdą osobę, której opinia może być 
istotna. Członkowie rady administracyjnej 
mogą korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów jej 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

Or. en
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Uzasadnienie

Udział dyrektora w posiedzeniach rady administracyjnej jest wystarczający. Ponadto system 
zarządzania proponowany w art. 19 jest bliższy „wspólnemu podejściu” w sprawie agencji 
zdecentralizowanych.

Poprawka 260
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący.
Przewodniczący rady organów 
regulacyjnych, lub osoba wyznaczona w 
tym celu przez radę organów 
regulacyjnych, oraz dyrektor biorą udział 
w obradach bez prawa głosu, o ile rada 
administracyjna nie postanowi inaczej w 
odniesieniu do dyrektora. Rada 
administracyjna zbiera się co najmniej dwa 
razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada 
administracyjna zbiera się również z 
inicjatywy przewodniczącego, na wniosek 
Komisji lub na wniosek co najmniej jednej 
trzeciej jej członków. Rada 
administracyjna może zaprosić na swoje 
posiedzenie w charakterze obserwatora 
każdą osobę, której opinia może być 
istotna. Członkowie rady administracyjnej 
mogą korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów jej 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

4. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Dyrektor
bierze udział w obradach bez prawa głosu, 
o ile rada administracyjna nie postanowi 
inaczej w odniesieniu do dyrektora. Rada 
administracyjna zbiera się co najmniej dwa 
razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada 
administracyjna zbiera się również z 
inicjatywy przewodniczącego, na wniosek 
Komisji lub na wniosek co najmniej jednej 
trzeciej jej członków. Rada 
administracyjna może zaprosić na swoje 
posiedzenie w charakterze obserwatora 
każdą osobę, której opinia może być 
istotna. Członkowie rady administracyjnej 
mogą korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów jej 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej
świadczy Agencja.

Or. en

Poprawka 261
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący.
Przewodniczący rady organów 
regulacyjnych, lub osoba wyznaczona w 
tym celu przez radę organów 
regulacyjnych, oraz dyrektor biorą udział 
w obradach bez prawa głosu, o ile rada 
administracyjna nie postanowi inaczej w 
odniesieniu do dyrektora. Rada 
administracyjna zbiera się co najmniej dwa 
razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada 
administracyjna zbiera się również z 
inicjatywy przewodniczącego, na wniosek 
Komisji lub na wniosek co najmniej jednej 
trzeciej jej członków. Rada 
administracyjna może zaprosić na swoje 
posiedzenie w charakterze obserwatora 
każdą osobę, której opinia może być 
istotna. Członkowie rady administracyjnej 
mogą korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów jej 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

4. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Dyrektor
bierze udział w obradach bez prawa głosu, 
o ile rada administracyjna nie postanowi 
inaczej w odniesieniu do dyrektora. Rada 
administracyjna zbiera się co najmniej dwa 
razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada 
administracyjna zbiera się również z 
inicjatywy przewodniczącego, na wniosek 
Komisji lub na wniosek co najmniej jednej 
trzeciej jej członków. Rada 
administracyjna może zaprosić na swoje 
posiedzenie w charakterze obserwatora 
każdą osobę, której opinia może być 
istotna. Członkowie rady administracyjnej 
mogą korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów jej 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia spójności decyzji podejmowanych przez radę administracyjną i radę 
organów regulacyjnych w odniesieniu do zasobów ludzkich i budżetu przeznaczonego na 
realizację konkretnych zadań należy zadbać o to, aby przedstawiciele organów regulacyjnych, 
reprezentujący odnośne państwa członkowskie, wchodzili w skład rady administracyjnej 
zgodnie z zasadą rotacji. Poprawka stanowiłaby również propozycję systemu zarządzania 
bliższego „wspólnemu podejściu” w sprawie agencji zdecentralizowanych.

Poprawka 262
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący.
Przewodniczący rady organów 
regulacyjnych, lub osoba wyznaczona w 
tym celu przez radę organów 
regulacyjnych, oraz dyrektor biorą udział 
w obradach bez prawa głosu, o ile rada 
administracyjna nie postanowi inaczej w 
odniesieniu do dyrektora. Rada 
administracyjna zbiera się co najmniej dwa 
razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada 
administracyjna zbiera się również z 
inicjatywy przewodniczącego, na wniosek 
Komisji lub na wniosek co najmniej jednej 
trzeciej jej członków. Rada 
administracyjna może zaprosić na swoje 
posiedzenie w charakterze obserwatora 
każdą osobę, której opinia może być 
istotna. Członkowie rady administracyjnej 
mogą korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów jej 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

4. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Dyrektor
bierze udział w obradach bez prawa głosu, 
o ile rada administracyjna nie postanowi 
inaczej w odniesieniu do dyrektora. Rada 
administracyjna zbiera się co najmniej dwa 
razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada 
administracyjna zbiera się również z 
inicjatywy przewodniczącego, na wniosek 
Komisji lub na wniosek co najmniej jednej 
trzeciej jej członków. Rada 
administracyjna może zaprosić na swoje 
posiedzenie w charakterze obserwatora 
każdą osobę, której opinia może być 
istotna. Członkowie rady administracyjnej 
mogą korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów jej 
regulaminu wewnętrznego. Usługi 
sekretariatu na rzecz rady administracyjnej 
świadczy Agencja.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 19 ust. 1 i 4: W celu zwiększenia spójności decyzji podejmowanych przez radę 
administracyjną i radę organów regulacyjnych w odniesieniu do zasobów ludzkich i budżetu 
przeznaczonego na realizację konkretnych zadań należy zadbać o to, aby przedstawiciele rady 
organów regulacyjnych wchodzili w skład rady administracyjnej. Poprawka stanowiłaby 
również propozycję systemu zarządzania bliższego „wspólnemu podejściu” w sprawie agencji 
zdecentralizowanych.

Poprawka 263
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje zwykłą większością głosów 
obecnych członków, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy 
członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 
Każdy członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia spójności decyzji podejmowanych przez radę administracyjną i radę 
organów regulacyjnych w odniesieniu do zasobów ludzkich i budżetu przeznaczonego na 
realizację konkretnych zadań należy zadbać o to, aby przedstawiciele rady organów 
regulacyjnych wchodzili w skład rady administracyjnej. Poprawka stanowiłaby również 
propozycję systemu zarządzania bliższego „wspólnemu podejściu” w sprawie agencji 
zdecentralizowanych.

Poprawka 264
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje zwykłą większością głosów 
obecnych członków, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy 
członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 
Każdy członek lub, w razie jego
nieobecności, jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

Or. en

Poprawka 265
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje zwykłą większością głosów 
obecnych członków, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy 
członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 
Każdy członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

Or. en

Poprawka 266
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje zwykłą większością głosów 
obecnych członków, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy 
członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 
Każdy członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

Or. es

Poprawka 267
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje zwykłą większością głosów 
obecnych członków, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy 
członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 
Każdy członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

Or. en
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Poprawka 268
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje zwykłą większością głosów 
obecnych członków, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy 
członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 
Każdy członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

Or. en

Poprawka 269
Eugen Freund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje zwykłą większością głosów 
obecnych członków, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy 
członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 
Każdy członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

Or. en

Uzasadnienie

Rada administracyjna i rada organów regulacyjnych powinny nadal stanowić większością 
dwóch trzecich głosów, tak jak to przewidziano w obecnie obowiązującym rozporządzeniu w 
sprawie Agencji.

Poprawka 270
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje zwykłą większością głosów 
obecnych członków, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy 
członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 
Każdy członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

Or. en

Poprawka 271
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje zwykłą większością głosów 
obecnych członków, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy 
członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 
Każdy członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

Or. en

Poprawka 272
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje zwykłą większością głosów 
obecnych członków, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy 
członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 
Każdy członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.
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Or. en

Poprawka 273
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje zwykłą większością głosów 
obecnych członków, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy 
członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 
Każdy członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

Or. en

Poprawka 274
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje zwykłą większością głosów 
obecnych członków, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy 
członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

5. Rada administracyjna przyjmuje
decyzje większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 
Każdy członek lub jego zastępca dysponuje 
jednym głosem.

Or. en

Poprawka 275
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) procedurę rotacji stosowaną przy 
odnawianiu kadencji członków rady 
administracyjnej powoływanych przez 
Radę, tak aby zapewnić zrównoważoną 
reprezentację państw członkowskich na 
przestrzeni czasu.

b) procedurę rotacji stosowaną przy 
odnawianiu kadencji członków rady 
administracyjnej powoływanych przez 
radę organów regulacyjnych i Radę, tak 
aby zapewnić zrównoważoną reprezentację
organów regulacyjnych i państw 
członkowskich na przestrzeni czasu.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia spójności decyzji podejmowanych przez radę administracyjną i radę 
organów regulacyjnych w odniesieniu do zasobów ludzkich i budżetu przeznaczonego na 
realizację konkretnych zadań należy zadbać o to, aby przedstawiciele organów regulacyjnych, 
reprezentujący odnośne państwa członkowskie, wchodzili w skład rady administracyjnej 
zgodnie z zasadą rotacji. Poprawka stanowiłaby również propozycję systemu zarządzania 
bliższego „wspólnemu podejściu” w sprawie agencji zdecentralizowanych.

Poprawka 276
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Członek rady administracyjnej nie 
może być członkiem rady organów 
regulacyjnych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 277
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Członek rady administracyjnej nie skreśla się
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może być członkiem rady organów 
regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia spójności decyzji podejmowanych przez radę administracyjną i radę 
organów regulacyjnych w odniesieniu do zasobów ludzkich i budżetu przeznaczonego na 
realizację konkretnych zadań należy zadbać o to, aby przedstawiciele organów regulacyjnych, 
reprezentujący odnośne państwa członkowskie, wchodzili w skład rady administracyjnej 
zgodnie z zasadą rotacji. Poprawka stanowiłaby również propozycję systemu zarządzania 
bliższego „wspólnemu podejściu” w sprawie agencji zdecentralizowanych.

Poprawka 278
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Członkowie rady administracyjnej 
zobowiązują się działać w sposób 
niezależny i obiektywny w interesie
publicznym. W tym celu każdy z członków
składa pisemne oświadczenie finansowe i 
pisemne oświadczenie dotyczące 
interesów, w których wskazuje na brak 
jakichkolwiek interesów, które mogłyby 
zostać uznane za zagrożenie dla jego 
niezależności, lub na jakiekolwiek 
bezpośrednie lub pośrednie interesy, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności. Oświadczenia takie 
corocznie podawane są do publicznej 
wiadomości.

8. Członkowie rady administracyjnej 
zobowiązują się działać w sposób 
niezależny i obiektywny w wyłącznym
interesie Unii jako całości oraz nie 
zwracać się o instrukcje do instytucji lub 
organów unijnych, rządu żadnego z 
państw członkowskich lub do innego 
podmiotu publicznego lub prywatnego ani 
nie przyjmować takich instrukcji. W tym
celu każdy z członków składa pisemne 
oświadczenie finansowe i pisemne
oświadczenie dotyczące interesów,
w których wskazuje na brak jakichkolwiek 
interesów, które mogłyby zostać uznane za 
zagrożenie dla jego niezależności lub na 
jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie 
interesy, które mogłyby zostać uznane za 
zagrożenie dla jego niezależności. 
Oświadczenia takie corocznie podawane są 
do publicznej wiadomości.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy podkreślić, że członkowie rady administracyjnej muszą być w pełni niezależni i działać 
w interesie Unii jako całości.

Poprawka 279
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Członkowie rady administracyjnej 
zobowiązują się działać w sposób 
niezależny i obiektywny w interesie
publicznym. W tym celu każdy z członków
składa pisemne oświadczenie finansowe i 
pisemne oświadczenie dotyczące 
interesów, w których wskazuje na brak 
jakichkolwiek interesów, które mogłyby 
zostać uznane za zagrożenie dla jego 
niezależności, lub na jakiekolwiek 
bezpośrednie lub pośrednie interesy, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności. Oświadczenia takie 
corocznie podawane są do publicznej 
wiadomości.

8. Członkowie rady administracyjnej 
zobowiązują się działać w sposób 
niezależny i obiektywny w interesie
publicznym oraz nie 
przyjmować instrukcji politycznych ani 
nie zwracać się o nie. W tym celu każdy
z członków składa pisemne oświadczenie
finansowe i pisemne oświadczenie 
dotyczące interesów, w których wskazuje 
na brak jakichkolwiek interesów, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności lub na jakiekolwiek 
bezpośrednie lub pośrednie interesy, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności. Oświadczenia takie 
corocznie podawane są do publicznej 
wiadomości.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 8 rada administracyjna powinna działać w sposób niezależny i 
obiektywny w interesie publicznym oraz nie powinna zwracać się o instrukcje polityczne ani 
ich przyjmować. Niezależność Agencji od wpływów politycznych ma zasadnicze znaczenie dla 
właściwego pełnienia przez nią jej funkcji i zapewniania zaufania rynku.

Poprawka 280
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Jeppe Kofod, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Członkowie rady administracyjnej 
zobowiązują się działać w sposób 
niezależny i obiektywny w interesie
publicznym. W tym celu każdy z członków
składa pisemne oświadczenie finansowe i 
pisemne oświadczenie dotyczące 
interesów, w których wskazuje na brak 
jakichkolwiek interesów, które mogłyby 
zostać uznane za zagrożenie dla jego 
niezależności, lub na jakiekolwiek 
bezpośrednie lub pośrednie interesy, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności. Oświadczenia takie 
corocznie podawane są do publicznej 
wiadomości.

8. Członkowie rady administracyjnej 
zobowiązują się działać w sposób 
niezależny i obiektywny w interesie
publicznym oraz nie zwracać się 
o instrukcje polityczne ani ich nie 
przyjmować. W tym celu każdy
z członków składa pisemne oświadczenie
finansowe i pisemne oświadczenie 
dotyczące interesów, w których wskazuje 
na brak jakichkolwiek interesów, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności lub na jakiekolwiek 
bezpośrednie lub pośrednie interesy, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności. Oświadczenia takie 
corocznie podawane są do publicznej 
wiadomości.

Or. en

Uzasadnienie

Rada administracyjna powinna działać w sposób niezależny i obiektywny w interesie 
publicznym oraz nie powinna zwracać się o instrukcje polityczne ani ich przyjmować. 
Niezależność Agencji od wpływów politycznych ma kluczowe znaczenie dla pełnienia przez 
nią jej głównych zadań. Dlatego należy pozostawić przedmiotowy zapis.

Poprawka 281
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Członkowie rady administracyjnej 
zobowiązują się działać w sposób 
niezależny i obiektywny w interesie 
publicznym. W tym celu każdy z członków 
składa pisemne oświadczenie finansowe i 
pisemne oświadczenie dotyczące 
interesów, w których wskazuje na brak 
jakichkolwiek interesów, które mogłyby 
zostać uznane za zagrożenie dla jego 

8. Członkowie rady administracyjnej 
zobowiązują się działać w sposób 
niezależny i obiektywny w interesie 
publicznym oraz nie zwracać się 
o instrukcje polityczne ani ich nie 
przyjmować. W tym celu każdy z
członków składa pisemne oświadczenie 
finansowe i pisemne oświadczenie 
dotyczące interesów, w których wskazuje 
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niezależności, lub na jakiekolwiek 
bezpośrednie lub pośrednie interesy, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności. Oświadczenia takie 
corocznie podawane są do publicznej 
wiadomości.

na brak jakichkolwiek interesów, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności lub na jakiekolwiek 
bezpośrednie lub pośrednie interesy, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności. Oświadczenia takie 
corocznie podawane są do publicznej 
wiadomości.

Or. en

Poprawka 282
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Członkowie rady administracyjnej 
zobowiązują się działać w sposób 
niezależny i obiektywny w interesie 
publicznym. W tym celu każdy z członków 
składa pisemne oświadczenie finansowe i 
pisemne oświadczenie dotyczące 
interesów, w których wskazuje na brak 
jakichkolwiek interesów, które mogłyby 
zostać uznane za zagrożenie dla jego 
niezależności, lub na jakiekolwiek 
bezpośrednie lub pośrednie interesy, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności. Oświadczenia takie 
corocznie podawane są do publicznej 
wiadomości.

8. Członkowie rady administracyjnej 
zobowiązują się działać w sposób 
niezależny i obiektywny w interesie 
publicznym oraz nie zwracać się 
o instrukcje polityczne ani ich nie 
przyjmować. W tym celu każdy z 
członków składa pisemne oświadczenie 
finansowe i pisemne oświadczenie 
dotyczące interesów, w których wskazuje 
na brak jakichkolwiek interesów, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności lub na jakiekolwiek 
bezpośrednie lub pośrednie interesy, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności. Oświadczenia takie 
corocznie podawane są do publicznej 
wiadomości.

Or. en

Poprawka 283
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Członkowie rady administracyjnej 
zobowiązują się działać w sposób 
niezależny i obiektywny w interesie 
publicznym. W tym celu każdy z członków 
składa pisemne oświadczenie finansowe i 
pisemne oświadczenie dotyczące 
interesów, w których wskazuje na brak 
jakichkolwiek interesów, które mogłyby 
zostać uznane za zagrożenie dla jego 
niezależności, lub na jakiekolwiek 
bezpośrednie lub pośrednie interesy, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności. Oświadczenia takie 
corocznie podawane są do publicznej 
wiadomości.

8. Członkowie rady administracyjnej 
zobowiązują się działać w sposób 
niezależny i obiektywny w interesie 
publicznym oraz nie zwracać się 
o instrukcje polityczne ani ich nie 
przyjmować. W tym celu każdy z 
członków składa pisemne oświadczenie 
finansowe i pisemne oświadczenie 
dotyczące interesów, w których wskazuje
na brak jakichkolwiek interesów, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności lub na jakiekolwiek 
bezpośrednie lub pośrednie interesy, które 
mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla 
jego niezależności. Oświadczenia takie 
corocznie podawane są do publicznej 
wiadomości.

Or. en

Poprawka 284
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) po konsultacji z radą organów 
regulacyjnych i uzyskaniu jej pozytywnej 
opinii zgodnie z art. 23 lit. b), powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 24 ust. 2 i w 
stosownych przypadkach przedłuża jego 
kadencję lub odwołuje go ze stanowiska;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest określenie systemu zarządzania bliższego „wspólnemu podejściu” w 
sprawie agencji zdecentralizowanych przez ustanowienie rady administracyjnej obejmującej 
skład rady organów regulacyjnych koncentrujący się na kwestiach związanych z zasobami 
ludzkimi i budżetem. Ponadto poprawka jest zgodna z podobnymi przepisami zawartymi w 
rozporządzeniu ustanawiającym ESMA.
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Poprawka 285
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) po konsultacji z radą organów 
regulacyjnych i uzyskaniu jej pozytywnej 
opinii zgodnie z art. 23 lit. b), powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 24 ust. 2 i w 
stosownych przypadkach przedłuża jego 
kadencję lub odwołuje go ze stanowiska;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest określenie nowoczesnego systemu zarządzania; ponadto poprawka jest 
związana z poprawką do art. 21 ust. 1.

Poprawka 286
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) powołuje oficjalnie członków rady 
organów regulacyjnych zgodnie z art. 22 
ust. 1;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest określenie systemu zarządzania bliższego „wspólnemu podejściu” w 
sprawie agencji zdecentralizowanych przez ustanowienie rady administracyjnej obejmującej 
skład rady organów regulacyjnych koncentrujący się na kwestiach związanych z zasobami 
ludzkimi i budżetem. Ponadto poprawka jest zgodna z podobnymi przepisami zawartymi w 
rozporządzeniu ustanawiającym ESMA.
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Poprawka 287
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyjmuje każdego roku projekt 
dokumentu programowego, o którym 
mowa w art. 21, przed przedłożeniem go 
Komisji do zaopiniowania oraz, każdego 
roku, po uzyskaniu opinii Komisji i po
zatwierdzeniu przez radę organów 
regulacyjnych zgodnie z art. 23 ust. 5 lit. 
c), przyjmuje dokument programowy 
Agencji większością dwóch trzecich 
głosów członków oraz przekazuje go 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji. Dokument programowy 
przyjmowany jest bez uszczerbku dla 
corocznej procedury budżetowej 
i podawany jest do publicznej wiadomości.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest określenie systemu zarządzania bliższego „wspólnemu podejściu” w 
sprawie agencji zdecentralizowanych przez ustanowienie rady administracyjnej obejmującej 
skład rady organów regulacyjnych koncentrujący się na kwestiach związanych z zasobami 
ludzkimi i budżetem. Ponadto poprawka jest zgodna z podobnymi przepisami zawartymi w 
rozporządzeniu ustanawiającym ESMA.

Poprawka 288
Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyjmuje każdego roku projekt
dokumentu programowego, o którym 
mowa w art. 21, przed przedłożeniem go 
Komisji do zaopiniowania oraz, każdego 
roku, po uzyskaniu opinii Komisji i po

e) do dnia 31 stycznia każdego roku
przyjmuje projekt dokumentu 
programowego, o którym mowa w art. 21, i 
przedkłada go Komisji, Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. W następstwie 
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zatwierdzeniu przez radę organów 
regulacyjnych zgodnie z art. 23 ust. 5 lit. 
c), przyjmuje dokument programowy 
Agencji większością dwóch trzecich 
głosów członków oraz przekazuje go 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji. Program prac przyjmowany jest
bez uszczerbku dla corocznej procedury 
budżetowej i podawany jest do publicznej
wiadomości.

zaleceń Komisji, nawiązując do
programowania wieloletniego po
konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, po zatwierdzeniu przez radę 
organów regulacyjnych zgodnie z art. 23 
ust. 5 lit. c), przyjmuje dokument 
programowy Agencji większością dwóch 
trzecich głosów członków oraz przekazuje 
go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji do dnia 31 października.
Dokument programowy jest podawany do
wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

The wording of Articles 20(1)(e), 21(1), 23(5)(c) and 25(f) must be harmonised so as to 
provide a comprehensive, consistent and realistic framework for the adoption procedure of 
the Agency’s programming document - an integral component of which is the annual Work 
Programme - clearly specifying which actors are involved in the various stages and their 
specific role. The proposed AM provides clarity on the adoption date of the draft 
programming document by 31st January and the final programming document by 31st 
October in order to ensure the process is workable. It specifies that the requirement on the 
annual consultation with the EP on the multiannual component of the PD and the 
Commission’s formal opinion on the draft programming document, is foreseen after 31st 
January and before the final adoption of the PD by the AB envisaged for 31st October. The 
programming document is thus adopted by the AB by 31st October of each year, following the 
Commission’s opinion, following consultation of the EP on the multiannual programming, 
and after having received the approval of the BoR.

Poprawka 289
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyjmuje każdego roku projekt 
dokumentu programowego, o którym 
mowa w art. 21, przed przedłożeniem go 
Komisji do zaopiniowania oraz, każdego 
roku, po uzyskaniu opinii Komisji i po 
zatwierdzeniu przez radę organów 
regulacyjnych zgodnie z art. 23 ust. 5 lit. 
c), przyjmuje dokument programowy 

e) przyjmuje każdego roku projekt 
dokumentu programowego, o którym 
mowa w art. 21, przed przedłożeniem go 
Komisji do zaopiniowania oraz, każdego 
roku, po uzyskaniu opinii Komisji i po 
zatwierdzeniu przez radę organów 
regulacyjnych zgodnie z art. 23 ust. 5 lit. 
c), przyjmuje dokument programowy 
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Agencji większością dwóch trzecich 
głosów członków oraz przekazuje go 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji. Program prac przyjmowany jest 
bez uszczerbku dla corocznej procedury 
budżetowej i podawany jest do publicznej 
wiadomości.

Agencji większością dwóch trzecich 
głosów członków oraz przekazuje go 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji. Dokument programowy
przyjmowany jest bez uszczerbku dla 
corocznej procedury budżetowej
i podawany jest do publicznej wiadomości;

Or. en

Poprawka 290
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera s a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sa) po uwzględnieniu opinii dyrektora 
i po konsultacji z radą organów 
regulacyjnych przyjmuje i publikuje 
szczegółowy regulamin dotyczący 
wszystkich zadań Agencji na podstawie 
rozdziału I, nieobjętych regulaminem na 
mocy art. 20, 23, 26 i 30. Regulamin 
zapewnia przejrzysty i kompleksowy 
proces decyzyjny gwarantujący dostępność 
do celów kontroli i podstawowe prawa 
proceduralne, w tym prawo do bycia 
wysłuchanym, prawo dostępu do akt i 
obowiązek uzasadnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na jej nierozerwalny związek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 291
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera s a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sa) po uwzględnieniu opinii dyrektora 
zgodnie z art. 25 lit. k) oraz po konsultacji 
z radą organów regulacyjnych i uzyskaniu 
jej pozytywnej opinii zgodnie z art. 23 ust 
5 lit. e) przyjmuje i publikuje odpowiedni i 
proporcjonalny regulamin zgodnie z art. 
15a ust. 5, dotyczący wszystkich zadań 
Agencji na podstawie rozdziału I 
nieobjętych regulaminem na mocy art. 20 
ust. 1 lit l), art. 23 ust. 2, art. 26 ust. 3 lub 
art. 30 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Trzy spośród czterech organów Agencji posiadają obecnie regulaminy. Jednak nie 
przewidziano takich regulaminów dla czwartego organu (dyrektora) i dla procesów 
prowadzonych wspólnie przez kilka organów. Rozporządzenie powinno przewidywać 
wdrożenie przez radę administracyjną odpowiednich, proporcjonalnych regulaminów w 
odniesieniu do wszystkich procesów, z poszanowaniem i większym wyszczególnieniem zasad 
proponowanych w poprawce do art. 20 ust. 1 lit. e).

Poprawka 292
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera s a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sa) wyznacza członków grupy 
zainteresowanych stron, o której mowa w 
art. 2a.

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z nowym artykułem 2a.



PE610.755v01-00 58/128 AM\1134796PL.docx

PL

Poprawka 293
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada administracyjna przyjmuje, 
zgodnie z art. 110 regulaminu 
pracowniczego, decyzję na podstawie art. 
2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 
warunków zatrudnienia innych 
pracowników w sprawie przekazania 
dyrektorowi uprawnień odpowiedniego 
organu powołującego i określenia
warunków, na jakich to przekazanie 
uprawnień można zawiesić. Dyrektor jest 
uprawniony do dalszego przekazania tych 
uprawnień.

skreśla się

Or. en

Poprawka 294
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli wymagają tego szczególne 
okoliczności, rada administracyjna może 
w drodze decyzji tymczasowo zawiesić 
przekazanie uprawnień organu 
powołującego dyrektorowi i dalsze 
przekazanie takich uprawnień przez 
dyrektora oraz wykonywać je 
samodzielnie lub przekazać je jednemu ze 
swoich członków albo członkowi 
personelu innemu niż dyrektor.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 295
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada administracyjna przyjmuje co roku
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora, uwzględniając opinię Komisji i 
nawiązując do programowania 
wieloletniego po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim. Dokument ten 
rada administracyjna przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji nie później niż dnia 31 stycznia
każdego roku.

Rada administracyjna przyjmuje co roku
projekt dokumentu programowego
zawierający programowanie roczne i
wieloletnie, zgodnie z art. 32 
rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 1271/2013, na podstawie projektu 
przedstawionego przez dyrektora. Rada 
administracyjna przyjmuje dokument 
programowy, uwzględniając opinię 
Komisji, po uzyskaniu zatwierdzenia rady 
organów regulacyjnych w odniesieniu do 
rocznego programu prac Agencji i 
nawiązując do programowania 
wieloletniego po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim. Dokument ten 
rada administracyjna przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji nie później niż dnia 31
października każdego roku.

Or. en

Poprawka 296
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada administracyjna przyjmuje co roku 
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora, uwzględniając opinię Komisji i 
nawiązując do programowania 
wieloletniego po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim. Dokument ten 
rada administracyjna przekazuje 

Rada administracyjna przyjmuje co roku 
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora i zatwierdzonego przez radę 
organów regulacyjnych, uwzględniając 
opinię Komisji i nawiązując do 
programowania wieloletniego po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
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Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji nie później niż dnia 31 stycznia 
każdego roku.

Dokument ten rada administracyjna 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji nie później niż dnia 31 
stycznia każdego roku. Dokument 
programowy staje się ostateczny po 
ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego i 
w razie potrzeby jest odpowiednio 
dostosowywany. 

Or. en

Uzasadnienie

Roczny program prac Agencji jest zatwierdzany przez radę organów regulacyjnych na 
podstawie art. 23 ust. 5 lit. c). Biorąc pod uwagę, że roczny program prac musi być zgodny z 
wieloletnim programem prac, rada organów regulacyjnych powinna również zatwierdzać 
program wieloletni.

Poprawka 297
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada administracyjna przyjmuje co roku 
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora, uwzględniając opinię Komisji i 
nawiązując do programowania 
wieloletniego po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim. Dokument ten 
rada administracyjna przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji nie później niż dnia 31 stycznia 
każdego roku.

Rada administracyjna przyjmuje co roku 
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora i zatwierdzonego przez radę 
organów regulacyjnych, uwzględniając 
opinię Komisji i nawiązując do 
programowania wieloletniego po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
Dokument ten rada administracyjna 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji nie później niż dnia 31 
stycznia każdego roku.

Or. en

Poprawka 298
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada administracyjna przyjmuje co roku 
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora, uwzględniając opinię Komisji i 
nawiązując do programowania 
wieloletniego po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim. Dokument ten 
rada administracyjna przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji nie później niż dnia 31 stycznia 
każdego roku.

Rada administracyjna przyjmuje co roku 
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora i zatwierdzonego przez radę 
organów regulacyjnych, uwzględniając 
opinię Komisji i nawiązując do 
programowania wieloletniego po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
Dokument ten rada administracyjna 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji nie później niż dnia 31 
stycznia każdego roku.

Or. en

Poprawka 299
Eugen Freund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada administracyjna przyjmuje co roku 
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora, uwzględniając opinię Komisji i 
nawiązując do programowania 
wieloletniego po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim. Dokument ten 
rada administracyjna przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji nie później niż dnia 31 stycznia 
każdego roku.

Rada administracyjna przyjmuje co roku 
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora i zatwierdzonego przez radę 
organów regulacyjnych, uwzględniając 
opinię Komisji i nawiązując do 
programowania wieloletniego po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
Dokument ten rada administracyjna 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji nie później niż dnia 31 
stycznia każdego roku.

Or. en
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Poprawka 300
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada administracyjna przyjmuje co roku 
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora, uwzględniając opinię Komisji i 
nawiązując do programowania 
wieloletniego po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim. Dokument ten 
rada administracyjna przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji nie później niż dnia 31 stycznia 
każdego roku.

Rada administracyjna przyjmuje co roku 
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora i zatwierdzonego przez radę 
organów regulacyjnych, uwzględniając 
opinię Komisji i nawiązując do 
programowania wieloletniego po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
Dokument ten rada administracyjna 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji nie później niż dnia 31 
stycznia każdego roku.

Or. en

Poprawka 301
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada administracyjna przyjmuje co roku 
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora, uwzględniając opinię Komisji i 
nawiązując do programowania 
wieloletniego po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim. Dokument ten 
rada administracyjna przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji nie później niż dnia 31 stycznia 
każdego roku.

Rada administracyjna przyjmuje co roku 
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora i zatwierdzonego przez radę 
organów regulacyjnych, uwzględniając 
opinię Komisji i nawiązując do 
programowania wieloletniego po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
Dokument ten rada administracyjna 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji nie później niż dnia 31 
stycznia każdego roku.

Or. en
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Poprawka 302
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada administracyjna przyjmuje co roku 
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora, uwzględniając opinię Komisji i 
nawiązując do programowania 
wieloletniego po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim. Dokument ten 
rada administracyjna przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji nie później niż dnia 31 stycznia 
każdego roku.

Rada administracyjna przyjmuje co roku 
dokument programowy zawierający 
programowanie wieloletnie i roczne, na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora i zatwierdzonego przez radę 
organów regulacyjnych, uwzględniając 
opinię Komisji i nawiązując do 
programowania wieloletniego po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim. 
Dokument ten rada administracyjna 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji nie później niż dnia 31 
stycznia każdego roku.

Or. en

Uzasadnienie

Roczny program prac Agencji jest zatwierdzany przez radę organów regulacyjnych na 
podstawie art. 23 ust. 5 lit. c). Biorąc pod uwagę, że roczny program prac musi być zgodny z 
wieloletnim programem prac, rada organów regulacyjnych powinna również zatwierdzać 
program wieloletni.

Poprawka 303
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac zawiera 
szczegółowe cele i spodziewane wyniki, 
łącznie ze wskaźnikami skuteczności 
działania. Zawiera on również opis działań, 
jakie mają zostać sfinansowane, oraz 
wskazanie środków finansowych i 

2. Roczny program prac zawiera 
szczegółowe cele i spodziewane wyniki, 
łącznie ze wskaźnikami skuteczności 
działania. Zawiera on również opis działań, 
jakie mają zostać sfinansowane, oraz 
wskazanie środków finansowych i 
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zasobów ludzkich przydzielonych do 
każdego działania, zgodnie z zasadami 
budżetu zadaniowego i zarządzania 
kosztami działań. Roczny program prac 
musi być spójny z wieloletnim programem 
prac, o którym mowa w ust. 4. Wskazuje 
się w nim wyraźnie zadania, które zostały 
dodane, zmienione lub skreślone w 
porównaniu z poprzednim rokiem 
budżetowym. Programowanie roczne i 
wieloletnie obejmuje strategię stosunków z 
krajami trzecimi lub organizacjami 
międzynarodowymi, o których mowa w 
art. 43, oraz działania powiązane z tą 
strategią.

zasobów ludzkich przydzielonych do 
każdego działania, zgodnie z zasadami 
budżetu zadaniowego i zarządzania 
kosztami działań. Roczny program prac 
musi być spójny z wieloletnim programem 
prac, o którym mowa w ust. 4. Wskazuje 
się w nim wyraźnie zadania, które zostały 
dodane, zmienione lub skreślone w 
porównaniu z poprzednim rokiem 
budżetowym.

Or. en

Poprawka 304
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac zawiera 
szczegółowe cele i spodziewane wyniki, 
łącznie ze wskaźnikami skuteczności 
działania. Zawiera on również opis działań, 
jakie mają zostać sfinansowane, oraz 
wskazanie środków finansowych i 
zasobów ludzkich przydzielonych do 
każdego działania, zgodnie z zasadami 
budżetu zadaniowego i zarządzania 
kosztami działań. Roczny program prac 
musi być spójny z wieloletnim programem 
prac, o którym mowa w ust. 4. Wskazuje 
się w nim wyraźnie zadania, które zostały 
dodane, zmienione lub skreślone w 
porównaniu z poprzednim rokiem 
budżetowym. Programowanie roczne i 
wieloletnie obejmuje strategię stosunków z 
krajami trzecimi lub organizacjami 
międzynarodowymi, o których mowa w 
art. 43, oraz działania powiązane z tą 

2. Roczny program prac zawiera 
szczegółowe cele i spodziewane wyniki, 
łącznie ze wskaźnikami skuteczności 
działania. Zawiera on również opis działań, 
jakie mają zostać sfinansowane, oraz 
wskazanie środków finansowych i 
zasobów ludzkich przydzielonych do 
każdego działania, w tym odniesienie do 
grupy roboczej Agencji odpowiedzialnej 
za sporządzenie odnośnych dokumentów,
zgodnie z zasadami budżetu zadaniowego i 
zarządzania kosztami działań. Roczny 
program prac musi być spójny z 
wieloletnim programem prac, o którym 
mowa w ust. 4. Wskazuje się w nim 
wyraźnie zadania, które zostały dodane, 
zmienione lub skreślone w porównaniu z 
poprzednim rokiem budżetowym. 
Programowanie roczne i wieloletnie 
obejmuje strategię stosunków z krajami 
trzecimi lub organizacjami 
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strategią. międzynarodowymi, o których mowa w 
art. 43, oraz działania powiązane z tą 
strategią.

Or. en

Poprawka 305
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dyrektor Agencji bez prawa głosu;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją radzie organów regulacyjnych powinien przewodniczyć dyrektor 
Agencji.

Poprawka 306
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeden przedstawiciel Parlamentu 
Europejskiego, bez prawa głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na nierozerwalny związek tych poprawek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.
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Poprawka 307
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeden przedstawiciel Parlamentu 
Europejskiego, bez prawa głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest określenie nowoczesnego systemu zarządzania; ponadto poprawka jest 
związana z poprawką do motywu 34.

Poprawka 308
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do rady organów regulacyjnych dopuszcza 
się tylko po jednym przedstawicielu 
krajowego organu regulacyjnego z każdego 
państwa członkowskiego.

Do rady organów regulacyjnych dopuszcza 
się tylko po jednym przedstawicielu 
krajowego organu regulacyjnego z każdego 
państwa członkowskiego. Członkowie 
zarządu lub struktur wykonawczych 
organizacji reprezentujących interesy 
krajowych organów regulacyjnych nie są 
dopuszczani do rady organów 
regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika z obawy, że CEER, organizacja zajmująca się wspieraniem interesów 
krajowych organów regulacyjnych, ma bezpośredni wpływ na ACER i uczestniczy w procesie 
decyzyjnym Agencji.
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Poprawka 309
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Radzie organów regulacyjnych 
przewodniczy dyrektor Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektor jako bezstronny urzędnik zapewniłby większą obiektywność przewodnictwa i 
podejście skupione na UE.

Poprawka 310
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada organów regulacyjnych 
wybiera spośród swoich członków
przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący 
nie może pełnić swoich obowiązków, 
zastępuje go zastępca przewodniczącego. 
Kadencja przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego trwa dwa i pół roku i 
jest odnawialna. W każdym wypadku 
kadencja przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego wygasa jednakże, gdy
przestaną być członkami rady organów 
regulacyjnych.

2. Rada organów regulacyjnych 
wybiera spośród swoich członków zastępcę 
przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący 
nie może pełnić swoich obowiązków, 
zastępuje go zastępca przewodniczącego. 
Kadencja przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego trwa dwa i pół roku i 
jest odnawialna. W każdym wypadku 
kadencja zastępcy przewodniczącego 
wygasa jednakże, gdy przestanie być
członkiem rady organów regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją radzie organów regulacyjnych powinien przewodniczyć dyrektor 
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Agencji.

Poprawka 311
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych i 
podkomitety utworzone na podstawie art. 7 
stanowią zwykłą większością głosów 
obecnych członków, a każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos, z wyjątkiem decyzji 
w sprawie opinii wydawanych na 
podstawie ust. 5 lit. b) niniejszego 
artykułu, które są podejmowane 
większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.

1. Rada organów regulacyjnych i 
podkomitety utworzone na podstawie art. 7 
stanowią większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, a każdemu 
członkowi przysługuje jeden głos.

Or. es

Poprawka 312
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych i 
podkomitety utworzone na podstawie art. 
7 stanowią zwykłą większością głosów 
obecnych członków, a każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos, z wyjątkiem decyzji 
w sprawie opinii wydawanych na 
podstawie ust. 5 lit. b) niniejszego 
artykułu, które są podejmowane 
większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.

1. Rada organów regulacyjnych 
stanowi większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, a każdemu 
członkowi przysługuje jeden głos.

Or. en
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Poprawka 313
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych i 
podkomitety utworzone na podstawie art. 
7 stanowią zwykłą większością głosów 
obecnych członków, a każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos, z wyjątkiem decyzji 
w sprawie opinii wydawanych na 
podstawie ust. 5 lit. b) niniejszego 
artykułu, które są podejmowane 
większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.

1. Rada organów regulacyjnych 
stanowi większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, a każdemu 
członkowi przysługuje jeden głos.

Or. en

Poprawka 314
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych i
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią zwykłą większością głosów 
obecnych członków, a każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos, z wyjątkiem decyzji 
w sprawie opinii wydawanych na 
podstawie ust. 5 lit. b) niniejszego 
artykułu, które są podejmowane 
większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.

1. Rada organów regulacyjnych i jej
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, a każdemu 
członkowi przysługuje jeden głos.

Or. en

Poprawka 315
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych i
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią zwykłą większością głosów 
obecnych członków, a każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos, z wyjątkiem decyzji 
w sprawie opinii wydawanych na 
podstawie ust. 5 lit. b) niniejszego 
artykułu, które są podejmowane 
większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.

1. Rada organów regulacyjnych i
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, a każdemu 
członkowi przysługuje jeden głos.

Or. en

Poprawka 316
Eugen Freund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych i
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią zwykłą większością głosów 
obecnych członków, a każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos, z wyjątkiem decyzji 
w sprawie opinii wydawanych na 
podstawie ust. 5 lit. b) niniejszego 
artykułu, które są podejmowane 
większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.

1. Rada organów regulacyjnych i
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, a każdemu 
członkowi przysługuje jeden głos.

Or. en

Uzasadnienie

Rada administracyjna lub rada organów regulacyjnych powinny nadal stanowić większością 
dwóch trzecich głosów, tak jak to przewidziano w obecnie obowiązującym rozporządzeniu w 
sprawie Agencji.
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Poprawka 317
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych i
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią zwykłą większością głosów 
obecnych członków, a każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos, z wyjątkiem decyzji 
w sprawie opinii wydawanych na 
podstawie ust. 5 lit. b) niniejszego 
artykułu, które są podejmowane 
większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.

1. Rada organów regulacyjnych i
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, a każdemu 
członkowi przysługuje jeden głos.

Or. en

Poprawka 318
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych i
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią zwykłą większością głosów 
obecnych członków, a każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos, z wyjątkiem decyzji 
w sprawie opinii wydawanych na 
podstawie ust. 5 lit. b) niniejszego 
artykułu, które są podejmowane 
większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.

1. Rada organów regulacyjnych i
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, a każdemu 
członkowi przysługuje jeden głos.

Or. en

Poprawka 319
Seán Kelly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych i
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią zwykłą większością głosów 
obecnych członków, a każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos, z wyjątkiem decyzji 
w sprawie opinii wydawanych na 
podstawie ust. 5 lit. b) niniejszego 
artykułu, które są podejmowane 
większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.

1. Rada organów regulacyjnych i
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, a każdemu 
członkowi przysługuje jeden głos.

Or. en

Poprawka 320
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych i 
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią zwykłą większością głosów 
obecnych członków, a każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos, z wyjątkiem decyzji 
w sprawie opinii wydawanych na 
podstawie ust. 5 lit. b) niniejszego 
artykułu, które są podejmowane 
większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.

1. Rada organów regulacyjnych i jej
podkomitety utworzone na podstawie art. 7 
stanowią większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, a każdemu 
członkowi przysługuje jeden głos.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając ogólnounijny wpływ inicjatyw ACER, konieczna jest większość dwóch trzecich 
głosów w celu zapewnienia szerokiego poparcia krajowych organów regulacji energetyki z 
całej Unii. Ponadto większość dwóch trzecich głosów wspiera współpracę krajowych 
organów regulacyjnych w sposób bardziej efektywny niż zwykła większość głosów.



AM\1134796PL.docx 73/128 PE610.755v01-00

PL

Poprawka 321
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych i 
podkomitety utworzone na podstawie art. 7 
stanowią zwykłą większością głosów 
obecnych członków, a każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos, z wyjątkiem decyzji 
w sprawie opinii wydawanych na 
podstawie ust. 5 lit. b) niniejszego 
artykułu, które są podejmowane 
większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.

1. Rada organów regulacyjnych i jej
podkomitety utworzone na podstawie art. 7 
stanowią większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, a każdemu 
członkowi przysługuje jeden głos.

Or. en

Poprawka 322
Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych i 
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią zwykłą większością głosów 
obecnych członków, a każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos, z wyjątkiem 
decyzji w sprawie opinii wydawanych na 
podstawie ust. 5 lit. b) niniejszego 
artykułu, które są podejmowane 
większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.

1. Rada organów regulacyjnych i 
podkomitety utworzone na podstawie art. 7
stanowią większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków, a każdemu 
członkowi przysługuje jeden głos, z 
wyjątkiem decyzji w sprawie opinii 
wydawanych na podstawie ust. 5 lit. b) 
niniejszego artykułu, które są 
podejmowane większością dwóch trzecich 
głosów obecnych członków.

Or. en

Poprawka 323
Hans-Olaf Henkel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada organów regulacyjnych 
uchwala i publikuje swój regulamin 
wewnętrzny, który określa w sposób 
bardziej szczegółowy procedurę 
głosowania, w szczególności warunki, na 
jakich jeden z członków może działać w 
imieniu innego członka, a także w 
stosownych przypadkach zasady dotyczące 
kworum. W regulaminie wewnętrznym 
mogą zostać przewidziane określone 
metody pracy stosowane przy 
rozpatrywaniu kwestii wynikających w 
kontekście inicjatyw w zakresie 
współpracy regionalnej.

2. Rada organów regulacyjnych 
uchwala i publikuje swój regulamin 
wewnętrzny, który określa w sposób 
bardziej szczegółowy procedurę 
głosowania, w szczególności warunki, na 
jakich jeden z członków może działać w 
imieniu innego członka, a także w 
stosownych przypadkach zasady dotyczące 
kworum. W regulaminie wewnętrznym 
mogą zostać uwzględnione ustalenia 
dotyczące dostępu do akt, ochrony praw 
stron, zapewnienia dotrzymywania 
terminów i określenia uprawnień do 
reprezentacji, a także mogą zostać
przewidziane określone dodatkowe metody 
pracy stosowane przy rozpatrywaniu
dalszych kwestii wynikających w 
kontekście inicjatyw w zakresie 
współpracy regionalnej.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na jej nierozerwalny związek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 324
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące opinii, zaleceń i 
decyzji wymienionych w art. 4–14, których 
przyjęcie jest rozpatrywane. Ponadto rada 
organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi, w zakresie swoich 
kompetencji, wskazówek dotyczących 

a) przegląda, koryguje i przedstawia 
dyrektorowi opinie dotyczące wszystkich 
dokumentów zawierających opinie, 
zalecenia i decyzje wymienione w art. 3–
14 i 16, których przyjęcie jest 
rozpatrywane. W swych opiniach rada 
organów regulacyjnych szczególnie 
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wykonywania zadań dyrektora, z 
wyjątkiem decyzji przyjmowanych na 
podstawie art. 16 ust. 6 rozporządzenia
(UE) nr 1227/201138;

uwzględnia zalecenia dyrektora zgodnie z 
art. 25 lit. c) lub przedstawia uzasadnienie 
w przypadku ich nieuwzględnienia.
Ponadto rada organów regulacyjnych 
udziela dyrektorowi i grupom roboczym 
Agencji, w zakresie swoich kompetencji, 
wskazówek dotyczących wykonywania ich
zadań, z wyjątkiem zadań wykonywanych
na podstawie rozporządzenia (UE) nr
1227/2011;

__________________ __________________

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie przewiduje, że wydanie przez dyrektora opinii, zaleceń lub decyzji na 
podstawie art. 25 lit. c) wymaga pozytywnej opinii rady organów regulacyjnych. Zgodnie z 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w rozporządzeniu należy 
sprecyzować, że wymóg ten jest stosowany w zależności od treści dokumentu, a nie jego 
formy.

Poprawka 325
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące opinii, zaleceń i 
decyzji wymienionych w art. 4–14, których 
przyjęcie jest rozpatrywane. Ponadto rada 
organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi, w zakresie swoich 
kompetencji, wskazówek dotyczących 
wykonywania zadań dyrektora, z 
wyjątkiem decyzji przyjmowanych na 
podstawie art. 16 ust. 6 rozporządzenia

a) zmienia i przedstawia dyrektorowi 
opinie dotyczące opinii, zaleceń i 
decyzji wymienionych w art. 3–14, których 
przyjęcie jest rozpatrywane. W swych 
opiniach rada organów regulacyjnych
szczególnie uwzględnia zalecenia 
dyrektora zgodnie z art. 25 lit. c) lub 
przedstawia uzasadnienie w przypadku ich 
nieuwzględnienia. Rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi, w 
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(UE) nr 1227/201138. zakresie swoich kompetencji, wskazówek 
dotyczących wykonywania zadań 
dyrektora, z wyjątkiem decyzji 
przyjmowanych na podstawie art. 16 ust. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1227/201138.

__________________ __________________

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na jej nierozerwalny związek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 326
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące opinii, zaleceń i 
decyzji wymienionych w art. 4–14, których 
przyjęcie jest rozpatrywane. Ponadto rada 
organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi, w zakresie swoich 
kompetencji, wskazówek dotyczących 
wykonywania zadań dyrektora, z 
wyjątkiem decyzji przyjmowanych na 
podstawie art. 16 ust. 6 rozporządzenia
(UE) nr 1227/201138;

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące wszystkich dokumentów 
zawierających opinie, zalecenia i 
decyzje wymienione w art. 3–11, 14, 16 i 
30, których przyjęcie jest rozpatrywane.
Rada organów regulacyjnych może 
zmieniać opinie, zalecenia i decyzje 
opracowane przez dyrektora na mocy art. 
25. Ponadto rada organów regulacyjnych 
udziela dyrektorowi i grupom roboczym 
Agencji, w zakresie swoich kompetencji, 
wskazówek dotyczących wykonywania ich
zadań, z wyjątkiem zadań wykonywanych
na podstawie rozporządzenia (UE) nr
1227/2011.

__________________ __________________

38 Rozporządzenie Parlamentu 38 Rozporządzenie Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

Or. en

Uzasadnienie

The current governance structure of the Agency has worked very well and demonstrates the 
Agency’s effectiveness and its regulatory independence, as defined in its founding Regulation.
It does not need to be changed in the recast ACER Regulation.The Board of Regulators 
should continue to act by a two-thirds majority, with one vote per national energy regulatory 
authority, as is the case under the current Agency Regulation. This will provide for broad 
national support by regulators in European energy regulatory decisions which are ground-ed 
on national know-how and regulatory expertise from across the Union so as to deliver net 
benefit for Europe’s energy consumers.

Poprawka 327
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące opinii, zaleceń i 
decyzji wymienionych w art. 4–14, których 
przyjęcie jest rozpatrywane. Ponadto rada 
organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi, w zakresie swoich 
kompetencji, wskazówek dotyczących 
wykonywania zadań dyrektora, z 
wyjątkiem decyzji przyjmowanych na 
podstawie art. 16 ust. 6 rozporządzenia
(UE) nr 1227/201138;

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące wszystkich dokumentów 
zawierających opinie, zalecenia i 
decyzje wymienione w art. 3–11, 14, 16 i 
30, których przyjęcie jest rozpatrywane.
Rada organów regulacyjnych może 
zmieniać decyzje, zalecenia i opinie 
opracowane przez dyrektora na mocy art. 
25. Ponadto rada organów regulacyjnych 
udziela dyrektorowi i grupom roboczym 
Agencji, w zakresie swoich kompetencji, 
wskazówek dotyczących wykonywania ich
zadań, z wyjątkiem zadań wykonywanych
na podstawie rozporządzenia (UE) nr
1227/2011.

__________________ __________________

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
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integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

Or. en

Uzasadnienie

Te poprawki są konieczne z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu oraz z 
uwagi na ich nierozerwalny związek z innymi dopuszczonymi zmianami.

Poprawka 328
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące opinii, zaleceń i 
decyzji wymienionych w art. 4–14, których 
przyjęcie jest rozpatrywane. Ponadto rada 
organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi, w zakresie swoich 
kompetencji, wskazówek dotyczących 
wykonywania zadań dyrektora, z 
wyjątkiem decyzji przyjmowanych na 
podstawie art. 16 ust. 6 rozporządzenia 
(UE) nr 1227/201138.

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące wszystkich dokumentów 
zawierających opinie, zalecenia i 
decyzje wymienione w art. 3–14, 16 i 30,
których przyjęcie jest rozpatrywane.
Radzie organów regulacyjnych może 
przysługiwać prawo inicjatywy na 
podstawie większości dwóch trzecich 
głosów członków obecnych podczas 
opracowywania wspomnianych opinii, 
zaleceń i decyzji. Ponadto rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi i 
grupom roboczym Agencji, w zakresie
swoich kompetencji, wskazówek 
dotyczących wykonywania ich zadań.

__________________ __________________

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

Or. en
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Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny być reprezentowane przez radę organów regulacyjnych 
w procesie podejmowania decyzji przez Agencję w odniesieniu do wszystkich jej zadań 
regulacyjnych. W szczególności należy zapewnić prawo inicjatywy w zakresie opracowywania 
opinii, zaleceń i decyzji w celu ułatwienia efektywnego i przejrzystego zarządzania Agencją.

Poprawka 329
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące opinii, zaleceń i 
decyzji wymienionych w art. 4–14, których 
przyjęcie jest rozpatrywane. Ponadto rada 
organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi, w zakresie swoich 
kompetencji, wskazówek dotyczących 
wykonywania zadań dyrektora, z 
wyjątkiem decyzji przyjmowanych na 
podstawie art. 16 ust. 6 rozporządzenia
(UE) nr 1227/201138;

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące wszystkich dokumentów 
zawierających opinie, zalecenia i 
decyzje wymienione w art. 4–14, których 
przyjęcie jest rozpatrywane. Rada 
organów regulacyjnych może dokonywać 
korekt lub zmian w opiniach, zaleceniach 
i decyzjach opracowanych przez dyrektora 
zgodnie z art. 25. Ponadto rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi, w 
zakresie swoich kompetencji, wskazówek 
dotyczących wykonywania zadań 
dyrektora, z wyjątkiem zadań 
wykonywanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1227/2011;

__________________ __________________

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny, za pośrednictwem rady organów regulacyjnych, 
uczestniczyć w procesie decyzyjnym Agencji w odniesieniu do wszystkich zadań regulacyjnych 
Agencji, w wyniku których Agencja przedstawia opinie, zalecenia lub decyzje. Ten organiczny 
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wzrost zapewni komplementarność zadań Agencji w stosunku do zadań krajowych organów 
regulacyjnych na szczeblu krajowym.

Poprawka 330
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące opinii, zaleceń i 
decyzji wymienionych w art. 4–14, których 
przyjęcie jest rozpatrywane. Ponadto rada 
organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi, w zakresie swoich 
kompetencji, wskazówek dotyczących 
wykonywania zadań dyrektora, z 
wyjątkiem decyzji przyjmowanych na 
podstawie art. 16 ust. 6 rozporządzenia 
(UE) nr 1227/201138.

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące wszystkich dokumentów 
zawierających opinie, zalecenia i 
decyzje wymienione w art. 3–14, 16 i 30,
których przyjęcie jest rozpatrywane. Rada 
organów regulacyjnych może dokonywać 
korekt lub zmian w opiniach, zaleceniach 
i decyzjach opracowanych przez dyrektora 
zgodnie z art. 25. Ponadto rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi i 
grupom roboczym Agencji, w zakresie
swoich kompetencji, wskazówek 
dotyczących wykonywania ich zadań.

__________________ __________________

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest określenie ram zarządzania bliższych „wspólnemu podejściu” przez 
nadzorowanie zarządzania administracyjnego, operacyjnego i budżetowego Agencji przez 
radę organów regulacyjnych przy wsparciu rady administracyjnej obejmującej co najmniej 
skład rady organów regulacyjnych.

Poprawka 331
Rolandas Paksas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące opinii, zaleceń i 
decyzji wymienionych w art. 4–14, których 
przyjęcie jest rozpatrywane. Ponadto rada 
organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi, w zakresie swoich 
kompetencji, wskazówek dotyczących 
wykonywania zadań dyrektora, z 
wyjątkiem decyzji przyjmowanych na 
podstawie art. 16 ust. 6 rozporządzenia 
(UE) nr 1227/201138.

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące wszystkich dokumentów 
zawierających opinie, zalecenia i 
decyzje wymienione w art. 3–14, 16 i 30,
których przyjęcie jest rozpatrywane. Rada 
organów regulacyjnych może zmieniać 
opinie, zalecenia i decyzje opracowane 
przez dyrektora na mocy art. 25. Ponadto 
rada organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi i grupom roboczym Agencji,
w zakresie swoich kompetencji, 
wskazówek dotyczących wykonywania ich
zadań.

__________________

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

Or. en

Poprawka 332
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące opinii, zaleceń i 
decyzji wymienionych w art. 4–14, których 
przyjęcie jest rozpatrywane. Ponadto rada 
organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi, w zakresie swoich 
kompetencji, wskazówek dotyczących 
wykonywania zadań dyrektora, z 
wyjątkiem decyzji przyjmowanych na 
podstawie art. 16 ust. 6 rozporządzenia 

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące wszystkich dokumentów 
zawierających opinie, zalecenia i 
decyzje wymienione w art. 4–14, 16 i 30,
których przyjęcie jest rozpatrywane. Rada 
organów regulacyjnych może zmieniać 
opinie, zalecenia i decyzje opracowane 
przez dyrektora na mocy art. 25. Ponadto 
rada organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi i grupom roboczym Agencji,
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(UE) nr 1227/201138. w zakresie swoich kompetencji, 
wskazówek dotyczących wykonywania ich
zadań.

__________________ __________________

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 
dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie przewiduje, że wydanie przez dyrektora opinii, zaleceń lub decyzji na 
podstawie art. 25 lit. c) wymaga pozytywnej opinii rady organów regulacyjnych. Zgodnie z 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w rozporządzeniu należy 
sprecyzować, że wymóg ten jest stosowany w zależności od treści dokumentu, a nie jego 
formy. Zakres zaangażowania rady organów regulacyjnych w realizację zadań Agencji 
powinien zostać rozszerzony tak, aby obejmował wszystkie zadania regulacyjne Agencji, w 
wyniku których Agencja przedstawia opinie, zalecenia lub decyzje.

Poprawka 333
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawia dyrektorowi opinie 
dotyczące opinii, zaleceń i 
decyzji wymienionych w art. 4–14, których 
przyjęcie jest rozpatrywane. Ponadto rada 
organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi, w zakresie swoich 
kompetencji, wskazówek dotyczących 
wykonywania zadań dyrektora, z 
wyjątkiem decyzji przyjmowanych na 
podstawie art. 16 ust. 6 rozporządzenia 
(UE) nr 1227/201138.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

__________________ __________________

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 
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z dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 
1).

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na jej nierozerwalny związek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 334
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wyznacza dyrektora zgodnie z art. 
24 ust. 2 oraz, w stosownych przypadkach, 
przedłuża kadencję dyrektora lub usuwa 
go ze stanowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na nierozerwalny związek tych poprawek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 335
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) przyjmuje każdego roku projekt 
dokumentu programowego, o którym 
mowa w art. 21, przed przedłożeniem go 
Komisji do zaopiniowania oraz, po 
uzyskaniu opinii Komisji, przyjmuje 
dokument programowy Agencji 
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większością dwóch trzecich głosów 
członków oraz przekazuje go 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji. Dokument programowy 
przyjmowany jest bez uszczerbku dla 
corocznej procedury budżetowej 
i podawany jest do publicznej wiadomości.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na nierozerwalny związek tych poprawek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 336
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wydaje opinię dla rady 
administracyjnej dotyczącą kandydata, 
który ma zostać powołany na stanowisko 
dyrektora zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. a) i 
art. 24 ust. 2;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest określenie nowoczesnego systemu zarządzania; ponadto poprawka jest 
związana z poprawką do art. 21 ust. 1.

Poprawka 337
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wydaje opinię dla rady 
administracyjnej dotyczącą kandydata, 

skreśla się
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który ma zostać powołany na stanowisko 
dyrektora zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. a) i 
art. 24 ust. 2;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest określenie ram zarządzania bliższych „wspólnemu podejściu” przez 
nadzorowanie zarządzania administracyjnego, operacyjnego i budżetowego Agencji przez 
radę organów regulacyjnych przy wsparciu rady administracyjnej obejmującej co najmniej 
skład rady organów regulacyjnych.

Poprawka 338
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wydaje opinię dla rady 
administracyjnej dotyczącą kandydata, 
który ma zostać powołany na stanowisko 
dyrektora zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. a) i 
art. 24 ust. 2;

b) wydaje opinię dla rady 
administracyjnej dotyczącą kandydata, 
który ma zostać powołany na stanowisko 
dyrektora, oraz w sprawie przedłużenia 
kadencji dyrektora, zgodnie z art. 20 ust. 1 
lit. a), art. 24 ust. 2 i art. 24 ust. 4;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku przedłużenia kadencji dyrektora rada organów regulacyjnych powinna mieć 
taki sam udział jak w odniesieniu do jego wyznaczenia; poprawka jest konieczna z pilnych 
względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka 339
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zatwierdza program prac Agencji c) zatwierdza roczny program prac 
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na nadchodzący rok, zgodnie z art. 20 ust. 
1 lit. e) i art. 25 lit. f) oraz zgodnie ze 
wstępnym projektem budżetu uchwalonym
zgodnie z art. 33 ust. 3, oraz przedkłada go 
radzie administracyjnej do przyjęcia przed 
dniem 1 września każdego roku;

Agencji (wchodzący w skład dokumentu 
programowego Agencji zgodnie z art. 21 
ust. 1) na nadchodzący rok, zgodnie z art. 
20 ust. 1 lit. e) i art. 25 lit. f) oraz zgodnie 
ze wstępnym projektem budżetu 
uchwalonym zgodnie z art. 33 ust. 1–3, 
oraz przedkłada go radzie administracyjnej 
do przyjęcia przed dniem 30 września 
każdego roku;

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg zatwierdzenia programu prac Agencji (stanowiącego integralną część dokumentu 
programowego) przez radę organów regulacyjnych przewidziano do dnia 30 września z 
zamiarem przedłożenia programu do ostatecznego przyjęcia przez radę administracyjną 
przewidzianego na dzień 31 października.

Poprawka 340
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zatwierdza program prac Agencji 
na nadchodzący rok, zgodnie z art. 20 ust. 
1 lit. e) i art. 25 lit. f) oraz zgodnie ze 
wstępnym projektem budżetu uchwalonym
zgodnie z art. 33 ust. 3, oraz przedkłada go 
radzie administracyjnej do przyjęcia przed 
dniem 1 września każdego roku;

c) zatwierdza projekt wieloletniego i 
rocznego programowania 
przedstawionego przez dyrektora oraz
program prac Agencji na nadchodzący rok, 
zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. e) i art. 25 lit. f)
oraz zgodnie ze wstępnym projektem 
budżetu uchwalonym zgodnie z art. 33 ust.
1 do art. 33 ust. 3 punkt pierwszy, oraz 
przedkłada go radzie administracyjnej do 
przyjęcia przed dniem 1 września każdego 
roku;

Or. en

Uzasadnienie

Roczny program prac Agencji jest zatwierdzany przez radę organów regulacyjnych na 
podstawie niniejszego artykułu. Biorąc pod uwagę, że roczny program prac musi być zgodny 
z wieloletnim programem prac, rada organów regulacyjnych powinna również zatwierdzać 
program wieloletni. Poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej 
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logiki tekstu.

Poprawka 341
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zatwierdza program prac Agencji 
na nadchodzący rok, zgodnie z art. 20 ust. 
1 lit. e) i art. 25 lit. f) oraz zgodnie ze 
wstępnym projektem budżetu uchwalonym
zgodnie z art. 33 ust. 3, oraz przedkłada go 
radzie administracyjnej do przyjęcia przed 
dniem 1 września każdego roku;

c) zatwierdza roczny program prac 
Agencji na nadchodzący rok, zgodnie z art. 
20 ust. 1 lit. e) i art. 25 lit. f) oraz zgodnie 
ze wstępnym projektem preliminarza
uchwalonym zgodnie z art. 33 ust. 1–3, 
oraz przedkłada go radzie administracyjnej 
do przyjęcia przed dniem 30 września 
każdego roku;

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na jej nierozerwalny związek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 342
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wyznacza dyrektora zgodnie z art. 
24 ust. 2 oraz, w stosownych przypadkach, 
przedłuża kadencję dyrektora lub usuwa 
go ze stanowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest określenie nowoczesnego systemu zarządzania; ponadto poprawka jest 
związana z poprawką do art. 21 ust. 1.
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Poprawka 343
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przedstawia radzie 
administracyjnej opinię w sprawie 
regulaminu na podstawie art. 20 ust. 1 lit. 
t).

Or. en

Uzasadnienie

Ogólny regulamin Agencji powinien zostać sporządzony przez radę administracyjną, lecz 
należy uwzględnić udział rady organów regulacyjnych i dyrektora w tym procesie; poprawka 
jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka 344
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przedstawia radzie 
administracyjnej opinię w sprawie 
regulaminu na podstawie art. 20 lit. t);

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na jej nierozerwalny związek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 345
Hans-Olaf Henkel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) przedstawia radzie 
administracyjnej opinię w sprawie planów 
komunikacji i rozpowszechniania, o 
których mowa w art. 41, oraz w sprawie 
strategii stosunków z państwami trzecimi 
lub organizacjami międzynarodowymi, o 
których mowa w art. 43.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na jej nierozerwalny związek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 346
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencją zarządza dyrektor, który 
działa zgodnie ze wskazówkami, o których 
mowa w art. 23 ust. 5 lit. a), oraz — w 
przypadkach przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu — zgodnie z opiniami rady 
organów regulacyjnych. Bez uszczerbku 
dla odnośnych funkcji rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych w odniesieniu do zadań 
dyrektora, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do rządu żadnego z państw 
członkowskich, do instytucji unijnych ani 
do jakichkolwiek innych podmiotów lub 
osób publicznych lub prywatnych, ani nie 
przyjmuje takich instrukcji. Dyrektor
odpowiada przed radą administracyjną. 
Dyrektor może uczestniczyć w 
posiedzeniach rady organów regulacyjnych 

1. Agencją zarządza dyrektor, który 
działa zgodnie ze wskazówkami, o których 
mowa w art. 23 ust. 5 lit. a) zdanie drugie, 
oraz — w przypadkach przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu — zgodnie z 
opiniami rady organów regulacyjnych. Bez 
uszczerbku dla odnośnych funkcji rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych w odniesieniu do zadań 
dyrektora, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do rządu żadnego z państw 
członkowskich, do instytucji unijnych ani 
do jakichkolwiek innych podmiotów lub 
osób publicznych lub prywatnych, ani nie 
przyjmuje takich instrukcji. Dyrektor może 
uczestniczyć w posiedzeniach rady 
organów regulacyjnych w charakterze 
obserwatora.
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w charakterze obserwatora.

Or. en

Uzasadnienie

Bez uszczerbku dla ról rady administracyjnej i rady organów regulacyjnych dyrektor 
powinien odpowiadać przed radą administracyjną w celu zapewnienia pełnej niezależności 
działań regulacyjnych Agencji.

Poprawka 347
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencją zarządza dyrektor, który 
działa zgodnie ze wskazówkami, o których 
mowa w art. 23 ust. 5 lit. a), oraz — w 
przypadkach przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu — zgodnie z opiniami rady 
organów regulacyjnych. Bez uszczerbku 
dla odnośnych funkcji rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych w odniesieniu do zadań 
dyrektora, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do rządu żadnego z państw 
członkowskich, do instytucji unijnych ani 
do jakichkolwiek innych podmiotów lub 
osób publicznych lub prywatnych, ani nie 
przyjmuje takich instrukcji. Dyrektor 
odpowiada przed radą administracyjną. 
Dyrektor może uczestniczyć w 
posiedzeniach rady organów regulacyjnych
w charakterze obserwatora.

1. Agencją zarządza dyrektor, który 
działa zgodnie ze wskazówkami, o których 
mowa w art. 23 ust. 5 lit. a) punkt 
pierwszy, oraz — w przypadkach 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu — zgodnie z opiniami rady 
organów regulacyjnych. Bez uszczerbku 
dla odnośnych funkcji rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych w odniesieniu do zadań 
dyrektora, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do rządu żadnego z państw 
członkowskich, do instytucji unijnych ani 
do jakichkolwiek innych podmiotów lub 
osób publicznych lub prywatnych, ani nie 
przyjmuje takich instrukcji. Dyrektor 
odpowiada przed radą administracyjną. 
Dyrektor przewodniczy posiedzeniom rady 
organów regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektor jako bezstronny urzędnik zapewniłby większą obiektywność przewodnictwa i 
podejście skupione na UE.
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Poprawka 348
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor powoływany jest przez 
radę administracyjną, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych, na podstawie osiągnięć, a 
także umiejętności i doświadczenia 
istotnych dla sektora energetycznego, z 
listy co najmniej trzech kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję
po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej 
procedury naboru. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego i do
udzielenia odpowiedzi na pytania 
członków tej komisji. Do celów zawarcia 
umowy z dyrektorem Agencję reprezentuje 
przewodniczący rady administracyjnej.

2. Dyrektor powoływany jest przez 
radę organów regulacyjnych, po
zatwierdzeniu przez Parlament 
Europejski, na podstawie osiągnięć, a 
także umiejętności i doświadczenia 
istotnych dla sektora energetycznego, 
po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej 
procedury naboru. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę organów 
regulacyjnych może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania jej
członków. Do celów zawarcia umowy z 
dyrektorem Agencję reprezentuje 
przewodniczący rady organów 
regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze „wspólnym podejściem” Agencji rada organów regulacyjnych powinna 
wyznaczać dyrektora ACER. W szczególności procedura opisana w art. 24 ust. 2 obejmująca 
zatwierdzenie przez Parlament Europejski i umożliwienie w pełni przejrzystej procedury 
naboru bez uwzględnienia wyboru ze strony Komisji jest zgodna z procedurami dotyczącymi 
mianowania dyrektora wykonawczego ESMA.

Poprawka 349
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor powoływany jest przez 2. Dyrektor powoływany jest przez 
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radę administracyjną, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych, na podstawie osiągnięć, a 
także umiejętności i doświadczenia 
istotnych dla sektora energetycznego, z 
listy co najmniej trzech kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję 
po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej 
procedury naboru. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego i do 
udzielenia odpowiedzi na pytania 
członków tej komisji. Do celów zawarcia 
umowy z dyrektorem Agencję reprezentuje 
przewodniczący rady administracyjnej.

radę administracyjną, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych i po zatwierdzeniu przez 
Parlament Europejski, na podstawie 
osiągnięć, a także umiejętności i 
doświadczenia istotnych dla sektora 
energetycznego, z listy co najmniej trzech 
kandydatów zaproponowanych przez 
Komisję po przeprowadzeniu otwartej i 
przejrzystej procedury naboru. Przed 
mianowaniem kandydat wybrany przez 
radę administracyjną zostaje wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego i do 
udzielenia odpowiedzi na pytania 
członków tej komisji. Do celów zawarcia 
umowy z dyrektorem Agencję reprezentuje 
przewodniczący rady administracyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia ustanowienia i właściwego funkcjonowania unii energetycznej 
zwiększenie znaczenia i liczby nowych zadań i obowiązków ACER, wykraczających poza jej 
rolę doradczą, wymaga większej kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego. Ponadto 
zatwierdzanie dyrektora przez Parlament Europejski jest już procedurą stosowaną w 
przypadku niektórych europejskich agencji. Z tego względu dyrektor ACER powinien również 
zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski przed objęciem obowiązków.

Poprawka 350
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor powoływany jest przez 
radę administracyjną, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych, na podstawie osiągnięć, a 
także umiejętności i doświadczenia 
istotnych dla sektora energetycznego, z 
listy co najmniej trzech kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję 
po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej 

2. Dyrektor powoływany jest przez 
radę organów regulacyjnych, po
zatwierdzeniu przez Parlament 
Europejski, na podstawie osiągnięć, a 
także umiejętności i doświadczenia 
istotnych dla sektora energetycznego, z 
listy co najmniej trzech kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję 
po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej 
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procedury naboru. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego i do
udzielenia odpowiedzi na pytania 
członków tej komisji. Do celów zawarcia 
umowy z dyrektorem Agencję reprezentuje 
przewodniczący rady administracyjnej.

procedury naboru. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę organów 
regulacyjnych może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania jej
członków. Do celów zawarcia umowy z 
dyrektorem Agencję reprezentuje 
przewodniczący rady organów 
regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest określenie nowoczesnego systemu zarządzania; ponadto poprawka jest 
związana z poprawką do motywu 34 oraz poprawką do art. 21 ust. 1.

Poprawka 351
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada administracyjna, działając 
na wniosek Komisji, po konsultacji oraz 
uwzględnieniu w jak najwyższym stopniu 
oceny oraz opinii rady organów 
regulacyjnych dotyczącej tej oceny, może 
jednokrotnie przedłużyć kadencję 
dyrektora o nie więcej niż pięć lat, jedynie 
w przypadkach, gdy jest to uzasadnione 
zadaniami i potrzebami Agencji. Dyrektor, 
którego kadencja została przedłużona, nie 
może uczestniczyć w kolejnej procedurze 
naboru na to samo stanowisko z końcem 
przedłużonej kadencji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 352
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji, po konsultacji oraz 
uwzględnieniu w jak najwyższym stopniu 
oceny oraz opinii rady organów 
regulacyjnych dotyczącej tej oceny, może 
jednokrotnie przedłużyć kadencję 
dyrektora o nie więcej niż pięć lat, jedynie 
w przypadkach, gdy jest to uzasadnione 
zadaniami i potrzebami Agencji. Dyrektor, 
którego kadencja została przedłużona, nie 
może uczestniczyć w kolejnej procedurze 
naboru na to samo stanowisko z końcem 
przedłużonej kadencji.

4. Rada organów regulacyjnych, 
działając na wniosek Komisji, po 
konsultacji, może jednokrotnie przedłużyć 
kadencję dyrektora o nie więcej niż pięć 
lat, jedynie w przypadkach, gdy jest to 
uzasadnione zadaniami i potrzebami 
Agencji. Dyrektor, którego kadencja 
została przedłużona, nie może uczestniczyć 
w kolejnej procedurze naboru na to samo 
stanowisko z końcem przedłużonej 
kadencji.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze „wspólnym podejściem” Agencji rada organów regulacyjnych powinna 
wyznaczać dyrektora ACER. W szczególności procedura opisana w art. 24 ust. 2 obejmująca 
zatwierdzenie przez Parlament Europejski i umożliwienie w pełni przejrzystej procedury 
naboru bez uwzględnienia wyboru ze strony Komisji jest zgodna z procedurami dotyczącymi 
mianowania dyrektora wykonawczego ESMA.

Poprawka 353
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna informuje 
Parlament Europejski o swoim zamiarze 
przedłużenia kadencji dyrektora. W okresie 
jednego miesiąca poprzedzającego 
przedłużenie kadencji dyrektor może 
zostać wezwany do złożenia oświadczenia 
przed właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania członków tej komisji.

5. Rada organów regulacyjnych
informuje Parlament Europejski o swoim 
zamiarze przedłużenia kadencji dyrektora. 
W okresie jednego miesiąca 
poprzedzającego przedłużenie kadencji 
dyrektor może zostać wezwany do złożenia 
oświadczenia przed właściwą komisją 
Parlamentu Europejskiego i do udzielenia 
odpowiedzi na pytania członków tej 
komisji.
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Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze „wspólnym podejściem” Agencji rada organów regulacyjnych powinna 
wyznaczać dyrektora ACER. W szczególności procedura opisana w art. 24 ust. 2 obejmująca 
zatwierdzenie przez Parlament Europejski i umożliwienie w pełni przejrzystej procedury 
naboru bez uwzględnienia wyboru ze strony Komisji jest zgodna z procedurami dotyczącymi 
mianowania dyrektora wykonawczego ESMA.

Poprawka 354
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady
administracyjnej, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych. Rada administracyjna
podejmuje tę decyzję większością dwóch 
trzecich głosów swoich członków.

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska jedynie na mocy decyzji rady 
organów regulacyjnych. Rada organów 
regulacyjnych podejmuje tę decyzję 
większością dwóch trzecich głosów swoich 
członków.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze „wspólnym podejściem” Agencji rada organów regulacyjnych powinna 
wyznaczać dyrektora ACER. W szczególności procedura opisana w art. 24 ust. 2 obejmująca 
zatwierdzenie przez Parlament Europejski i umożliwienie w pełni przejrzystej procedury 
naboru bez uwzględnienia wyboru ze strony Komisji jest zgodna z procedurami dotyczącymi 
mianowania dyrektora wykonawczego ESMA.

Poprawka 355
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) sporządza, przyjmuje i publikuje 
opinie, zalecenia i decyzje. Opinie, 

c) przyjmuje i publikuje opinie, 
zalecenia i decyzje. Dokumenty 
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zalecenia i decyzje, o których mowa w art.
3–11 i 14, zostają przyjęte jedynie wtedy, 
gdy uzyskały pozytywną opinię rady 
organów regulacyjnych;

zawierające opinie, zalecenia i decyzje, o 
których mowa w art. 3–14 i 16, zostają 
przyjęte jedynie wtedy, gdy uzyskały 
pozytywną opinię rady organów 
regulacyjnych. Przekazując radzie 
organów regulacyjnych do zaopiniowania 
dokumenty opracowane przez grupy 
robocze zgodnie z art. 30 ust. 4 lub 
podgrupy rady organów regulacyjnych 
zgodnie z art. 7 ust. 2, dyrektor może 
dokonać oceny tych dokumentów pod 
kątem ich wkładu na rzecz wewnętrznego 
rynku energii i może przedstawić radzie 
organów regulacyjnych stosowne 
zalecenia;

Or. en

Uzasadnienie

Podczas przeglądu i korekty dokumentów rada organów regulacyjnych powinna w 
szczególności uwzględnić opinię dyrektora przed przekazaniem ich dyrektorowi w celu 
formalnego przyjęcia. Regionalny proces podejmowania decyzji powinien być taki sam, z tą 
tylko różnicą, że dokumenty przedkładane radzie organów regulacyjnych są opracowywane 
przez regionalne podkomitety rady, a nie grupy robocze.

Poprawka 356
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) sporządza, przyjmuje i publikuje 
opinie, zalecenia i decyzje. Opinie, 
zalecenia i decyzje, o których mowa w art. 
3–11 i 14, zostają przyjęte jedynie wtedy, 
gdy uzyskały pozytywną opinię rady 
organów regulacyjnych;

c) sporządza, przyjmuje i publikuje 
opinie, zalecenia i decyzje. Opinie, 
zalecenia i decyzje, o których mowa w art. 
3–11 i 14, zostają przyjęte jedynie wtedy, 
gdy uzyskały pozytywną opinię rady 
organów regulacyjnych lub, w stosownych 
przypadkach, składu rady organów 
regulacyjnych zgodnie z art. 7;

Or. en
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Uzasadnienie

Zachowanie spójności z treścią poprawek proponowanych dla art. 7.

Poprawka 357
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) sporządza, przyjmuje i publikuje 
opinie, zalecenia i decyzje. Opinie, 
zalecenia i decyzje, o których mowa w art.
3–11 i 14, zostają przyjęte jedynie wtedy, 
gdy uzyskały pozytywną opinię rady 
organów regulacyjnych;

c) sporządza, przyjmuje i publikuje 
opinie, zalecenia i decyzje. Dokumenty 
zawierające opinie, zalecenia i decyzje, o 
których mowa w art. 3–14, 16 i 30, zostają 
przyjęte jedynie wtedy, gdy uzyskały 
pozytywną opinię rady organów 
regulacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Opinions, recommendations and decisions of the Agency should be drafted under the aegis of 
the Agency’s working groups, with the exception of coordinated regional decisions referred to 
in Article 7 of the regulation.In addition, national regulatory authorities, through the Board 
of Regulators (BoR), should be part of the Agency’s decision-making process for all 
regulatory tasks of the Agency. Hence, a BoR favourable opinion is needed for all regulatory 
competencies attributed to ACER. This should be ensured regard-less of a task’s concrete 
legal basis or format (e.g. REMIT and TEN-E act). It should include within the scope of 
mandatory involvement of the BoR issues such as infrastructure (Article 12).

Poprawka 358
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) sporządza, przyjmuje i publikuje 
opinie, zalecenia i decyzje. Opinie, 
zalecenia i decyzje, o których mowa w art.
3–11 i 14, zostają przyjęte jedynie wtedy, 
gdy uzyskały pozytywną opinię rady 

c) sporządza, przyjmuje i publikuje 
opinie, zalecenia i decyzje. Opinie, 
zalecenia i decyzje, o których mowa w art.
3–6, art. 7 ust. 2a i4, art. 8–11 i14, zostają 
przyjęte jedynie wtedy, gdy uzyskały 
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organów regulacyjnych; pozytywną opinię rady organów 
regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 359
Werner Langen, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) sporządza, przyjmuje i publikuje 
opinie, zalecenia i decyzje. Opinie, 
zalecenia i decyzje, o których mowa w art.
3–11 i 14, zostają przyjęte jedynie wtedy, 
gdy uzyskały pozytywną opinię rady 
organów regulacyjnych;

c) przyjmuje i publikuje opinie, 
zalecenia i decyzje. Opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 3–
14, zostają przyjęte jedynie wtedy, gdy 
uzyskały pozytywną opinię rady organów 
regulacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja Komisji uprawnia dyrektora do sporządzania własnych decyzji bez uwzględnienia 
udziału krajowych organów regulacyjnych w tym procesie. Decyzje powinny być 
opracowywane przez grupy robocze i, w razie konieczności, zmieniane przez radę organów 
regulacyjnych. Takie postępowanie zapewnia przejrzystość procedury opracowywania 
dokumentów.

Poprawka 360
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) sporządza, przyjmuje i publikuje 
opinie, zalecenia i decyzje. Opinie, 
zalecenia i decyzje, o których mowa w art.
3–11 i 14, zostają przyjęte jedynie wtedy, 
gdy uzyskały pozytywną opinię rady 
organów regulacyjnych;

c) sporządza, przyjmuje i publikuje 
opinie, zalecenia i decyzje. Dokumenty 
zawierające opinie, zalecenia i decyzje, o 
których mowa w art. 3–14, 16 i 30, zostają 
przyjęte jedynie wtedy, gdy uzyskały 
pozytywną opinię rady organów 
regulacyjnych;
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Or. en

Uzasadnienie

Opinions, recommendations and decisions of the Agency should be drafted under the aegis of 
the Agency’s working groups, with the exception of coordinated regional decisions referred to 
in Article 7 of the regulation.In addition, national regulatory authorities, through the Board 
of Regulators (BoR), should be part of the Agency’s decision-making process for all 
regulatory tasks of the Agency. Hence, a BoR favourable opinion is needed for all regulatory 
competencies attributed to ACER. This should be ensured regard-less of a task’s concrete 
legal basis or format (e.g. REMIT and TEN-E act). It should include within the scope of 
mandatory involvement of the BoR issues such as infrastructure (Article 12).

Poprawka 361
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) sporządza, przyjmuje i publikuje 
opinie, zalecenia i decyzje. Opinie, 
zalecenia i decyzje, o których mowa w art. 
3–11 i 14, zostają przyjęte jedynie wtedy, 
gdy uzyskały pozytywną opinię rady 
organów regulacyjnych;

c) przyjmuje i publikuje opinie, 
zalecenia i decyzje. Opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 3–11 oraz 
14, 16 i 30, zostają przyjęte jedynie wtedy, 
gdy uzyskały pozytywną opinię rady 
organów regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 362
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) sporządza, przyjmuje i publikuje 
opinie, zalecenia i decyzje. Opinie, 
zalecenia i decyzje, o których mowa w art.
3–11 i 14, zostają przyjęte jedynie wtedy, 
gdy uzyskały pozytywną opinię rady 
organów regulacyjnych;

c) sporządza, przyjmuje i publikuje 
opinie, zalecenia i decyzje. Opinie, 
zalecenia i decyzje, o których mowa w art.
3–14, 16 i 30, zostają przyjęte jedynie 
wtedy, gdy uzyskały pozytywną opinię 
rady organów regulacyjnych;
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Or. en

Poprawka 363
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) każdego roku przygotowuje projekt
rocznego programu prac Agencji na 
nadchodzący rok i po przyjęciu projektu 
przez radę administracyjną przedkłada go 
radzie organów regulacyjnych, 
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji 
do dnia 31 stycznia każdego roku. 
Dyrektor jest odpowiedzialny za wdrożenie 
dokumentu programowego i złożenie 
radzie administracyjnej sprawozdania z 
jego wdrożenia;

f) każdego roku przygotowuje projekt
dokumentu programowego Agencji, 
zawierającego wieloletnie programowanie 
oraz program prac na nadchodzący rok
zgodnie z art. 21. Dyrektor jest 
odpowiedzialny za wdrożenie dokumentu 
programowego i złożenie radzie 
administracyjnej sprawozdania z jego 
wdrożenia;

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na jej nierozerwalny związek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 364
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) odpowiada za podjęcie decyzji, czy 
do skutecznego i efektywnego 
wykonywania zadań Agencji konieczne 
jest umieszczenie jej pracownika lub 
pracowników w państwie członkowskim 
lub państwach członkowskich. Decyzja o 
utworzeniu biura lokalnego wymaga 
uprzedniej zgody Komisji, rady 
administracyjnej i państwa 

skreśla się
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członkowskiego lub państw 
członkowskich, których to dotyczy. Zakres 
działań, które mają być prowadzone w tym 
biurze lokalnym, określa się w tej decyzji 
w taki sposób, aby uniknąć zbędnych 
kosztów i powielania funkcji 
administracyjnych Agencji.

Or. en

Poprawka 365
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) odpowiada za podjęcie decyzji, czy 
do skutecznego i efektywnego 
wykonywania zadań Agencji konieczne 
jest umieszczenie jej pracownika lub 
pracowników w państwie członkowskim 
lub państwach członkowskich. Decyzja o 
utworzeniu biura lokalnego wymaga 
uprzedniej zgody Komisji, rady 
administracyjnej i państwa 
członkowskiego lub państw 
członkowskich, których to dotyczy. Zakres 
działań, które mają być prowadzone w tym 
biurze lokalnym, określa się w tej decyzji 
w taki sposób, aby uniknąć zbędnych 
kosztów i powielania funkcji 
administracyjnych Agencji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 366
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – litera k
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) odpowiada za podjęcie decyzji, czy 
do skutecznego i efektywnego 
wykonywania zadań Agencji konieczne 
jest umieszczenie jej pracownika lub 
pracowników w państwie członkowskim 
lub państwach członkowskich. Decyzja o 
utworzeniu biura lokalnego wymaga 
uprzedniej zgody Komisji, rady 
administracyjnej i państwa 
członkowskiego lub państw 
członkowskich, których to dotyczy. Zakres 
działań, które mają być prowadzone w tym 
biurze lokalnym, określa się w tej decyzji 
w taki sposób, aby uniknąć zbędnych 
kosztów i powielania funkcji 
administracyjnych Agencji.

k) odpowiada za podjęcie decyzji, czy 
do skutecznego i efektywnego 
wykonywania zadań Agencji konieczne 
jest umieszczenie jej pracownika lub 
pracowników w państwie członkowskim 
lub państwach członkowskich. Zakres 
działań, które mają być prowadzone w tym 
biurze lokalnym, określa się w tej decyzji 
w taki sposób, aby uniknąć zbędnych 
kosztów i powielania funkcji 
administracyjnych Agencji.

Or. en

Poprawka 367
Franc Bogovič, Milan Zver, Alojz Peterle, Romana Tomc, Patricija Šulin, Tanja Fajon, 
Igor Šoltes, Ivo Vajgl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) odpowiada za podjęcie decyzji, czy 
do skutecznego i efektywnego 
wykonywania zadań Agencji konieczne 
jest umieszczenie jej pracownika lub 
pracowników w państwie członkowskim 
lub państwach członkowskich. Decyzja o 
utworzeniu biura lokalnego wymaga 
uprzedniej zgody Komisji, rady 
administracyjnej i państwa członkowskiego 
lub państw członkowskich, których to 
dotyczy. Zakres działań, które mają być 
prowadzone w tym biurze lokalnym, 
określa się w tej decyzji w taki sposób, aby 
uniknąć zbędnych kosztów i powielania 
funkcji administracyjnych Agencji.

k) odpowiada za podjęcie decyzji, czy 
do skutecznego i efektywnego 
wykonywania zadań Agencji wyjątkowo
konieczne jest umieszczenie jej 
pracownika lub pracowników w państwie 
członkowskim lub państwach 
członkowskich. Decyzja o utworzeniu 
biura lokalnego wymaga uprzedniej zgody 
Komisji, rady administracyjnej, państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba Agencji, oraz państwa 
członkowskiego lub państw 
członkowskich, których to dotyczy. Zakres 
działań, które mają być prowadzone w tym 
biurze lokalnym, określa się w tej decyzji 
w taki sposób, aby uniknąć zbędnych 
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kosztów i powielania funkcji 
administracyjnych Agencji, a także przy 
zachowaniu pełnej zgodności z decyzją 
2009/913/UE.

Or. en

Uzasadnienie

Proposed amendment to article 25 (j) complements the proposals for a new recital in the 
preamble and the proposal concerning article 17, paragraph 4, for which the same general 
justification is valid (see above under point iii). Relocation of staff to locations outside the 
Seat can only be exceptional and limited in nature for the purpose of carrying tasks in an 
efficient manner, making a real contribution to the working process. Avoiding costs related to 
the geographical spread of agencies outside Brussels cannot be a reason for creating a local 
extension. The duplication of the Agency’s administrative functions is also a reason which 
speaks in favour of keeping the staff at its Seat.

Poprawka 368
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) przedstawia radzie 
administracyjnej opinię w sprawie 
regulaminu na podstawie art. 20 ust. 1 lit. 
t).

Or. en

Uzasadnienie

Ogólny regulamin Agencji powinien zostać sporządzony przez radę administracyjną, lecz 
należy uwzględnić udział dyrektora i rady organów regulacyjnych w tym procesie; poprawka 
jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka 369
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja odwoławcza uchwala i publikuje 
swój regulamin wewnętrzny. W 
regulaminie tym określa się szczegółowo 
ustalenia regulujące organizację i 
funkcjonowanie komisji odwoławczej oraz 
regulamin postępowania obowiązujący w 
przypadku odwołań wnoszonych do 
komisji na podstawie niniejszego artykułu. 
Komisja odwoławcza przedkłada Komisji 
projekt swojego regulaminu 
wewnętrznego. Komisja wydaje opinię w 
sprawie projektu regulaminu 
wewnętrznego w ciągu trzech miesięcy od 
daty jego otrzymania. Komisja 
odwoławcza uchwala i publikuje swój 
regulamin wewnętrzny w ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania opinii Komisji. O 
wszelkich późniejszych istotnych 
zmianach w regulaminie powiadamia się 
Komisję. Komisja wydaje następnie opinię 
w sprawie tych zmian.

Komisja odwoławcza uchwala i publikuje 
swój regulamin wewnętrzny. W 
regulaminie tym określa się szczegółowo 
ustalenia regulujące organizację i 
funkcjonowanie komisji odwoławczej oraz 
regulamin obowiązujący w przypadku 
odwołań wnoszonych do komisji na 
podstawie art. 29.

Or. en

Uzasadnienie

Uzależnienie regulaminu komisji odwoławczej od opinii Komisji może zagrozić niezależności 
komisji odwoławczej.

Poprawka 370
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja odwoławcza uchwala i publikuje 
swój regulamin wewnętrzny. W 
regulaminie tym określa się szczegółowo 
ustalenia regulujące organizację i 
funkcjonowanie komisji odwoławczej oraz 
regulamin postępowania obowiązujący w 
przypadku odwołań wnoszonych do 

Komisja odwoławcza uchwala i publikuje 
swój regulamin wewnętrzny. W 
regulaminie tym określa się szczegółowo 
ustalenia regulujące organizację i 
funkcjonowanie komisji odwoławczej oraz 
regulamin obowiązujący w przypadku 
odwołań wnoszonych do komisji na 
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komisji na podstawie niniejszego artykułu. 
Komisja odwoławcza przedkłada Komisji
projekt swojego regulaminu 
wewnętrznego. Komisja wydaje opinię w 
sprawie projektu regulaminu 
wewnętrznego w ciągu trzech miesięcy od 
daty jego otrzymania. Komisja 
odwoławcza uchwala i publikuje swój 
regulamin wewnętrzny w ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania opinii Komisji. O 
wszelkich późniejszych istotnych 
zmianach w regulaminie powiadamia się 
Komisję. Komisja wydaje następnie opinię 
w sprawie tych zmian.

podstawie art. 29. Budżet Agencji zawiera 
odrębną linię budżetową przeznaczoną na 
finansowanie funkcjonowania rejestru
komisji odwoławczej oraz odpowiedniej 
liczby personelu na potrzeby sporządzania 
jej decyzji.

Or. en

Poprawka 371
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budżet Agencji zawiera odrębną linię 
budżetową przeznaczoną na finansowanie 
funkcjonowania rejestru komisji 
odwoławczej.

Budżet Agencji zawiera odrębną linię 
budżetową przeznaczoną na finansowanie 
funkcjonowania rejestru komisji 
odwoławczej oraz odpowiedniej liczby 
personelu na potrzeby sporządzania jej 
decyzji.

Or. en

Poprawka 372
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
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dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
kwestiach regulacyjnych, rada 
administracyjna może ustanawiać grupy 
robocze.

dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
kwestiach regulacyjnych, dyrektor 
ustanawia grupy robocze po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (responsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Poprawka 373
Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
kwestiach regulacyjnych, rada
administracyjna może ustanawiać grupy 
robocze.

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
kwestiach regulacyjnych, dyrektor i rada
organów regulacyjnych mogą wspólnie
ustanawiać grupy robocze. Rada organów 
regulacyjnych powołuje 
przewodniczących grup roboczych.

Or. en

Poprawka 374
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
kwestiach regulacyjnych, rada 
administracyjna może ustanawiać grupy 
robocze.

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
kwestiach regulacyjnych, dyrektor 
ustanawia grupy robocze po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych.

Or. en

Poprawka 375
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
kwestiach regulacyjnych, rada 
administracyjna może ustanawiać grupy 
robocze.

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
kwestiach regulacyjnych, dyrektor 
ustanawia grupy robocze po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych.

Or. en

Poprawka 376
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
dyrektora i radę organów regulacyjnych w 

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
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kwestiach regulacyjnych, rada 
administracyjna może ustanawiać grupy 
robocze.

kwestiach regulacyjnych, dyrektor 
ustanawia grupy robocze po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych.

Or. en

Poprawka 377
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
kwestiach regulacyjnych, rada 
administracyjna może ustanawiać grupy 
robocze.

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
kwestiach regulacyjnych, dyrektor 
ustanawia grupy robocze po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych.

Or. en

Poprawka 378
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
kwestiach regulacyjnych, rada
administracyjna może ustanawiać grupy 
robocze.

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
kwestiach regulacyjnych, rada organów 
regulacyjnych i dyrektor mogą wspólnie
ustanawiać grupy robocze.

Or. en
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Poprawka 379
Werner Langen, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
kwestiach regulacyjnych, rada
administracyjna może ustanawiać grupy 
robocze.

1. W uzasadnionych przypadkach, a w 
szczególności w celu wsparcia prac 
regulacyjnych prowadzonych przez 
dyrektora i radę organów regulacyjnych w 
kwestiach regulacyjnych, rada organów 
regulacyjnych i dyrektor mogą wspólnie
ustanawiać grupy robocze.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że dyrektor jest odpowiedzialny za zarządzanie Agencją, a zdecydowana 
większość zasobów grupy roboczych Agencji zapewniana jest przez krajowe organy 
regulacyjne, ustanawianie grup i wyznaczanie ich regulaminów powinno stanowić wspólny 
obowiązek dyrektora i rady organów regulacyjnych.

Poprawka 380
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Pod kierunkiem rady organów 
regulacyjnych grupy robocze Agencji 
wykonują zadania wyznaczone im w 
dokumencie programowym przyjętym 
zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. e) oraz wszelkie 
zadania przydzielone im przez radę 
organów regulacyjnych i dyrektora.

Or. en

Poprawka 381
Patrizia Toia
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład grup roboczych wchodzą
w miarę potrzeb eksperci spośród 
pracowników Agencji, z krajowych 
organów regulacyjnych i z Komisji. 
Agencja nie odpowiada za koszty 
uczestnictwa ekspertów będących 
pracownikami krajowych organów 
regulacyjnych w grupach roboczych 
Agencji.

2. W skład grup roboczych wchodzą 
eksperci spośród pracowników Agencji
oraz z krajowych organów regulacyjnych. 
Eksperci z Komisji biorą udział w 
charakterze obserwatorów. Agencja nie 
odpowiada za koszty uczestnictwa 
ekspertów będących pracownikami 
krajowych organów regulacyjnych w 
grupach roboczych Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Poprawka 382
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład grup roboczych wchodzą
w miarę potrzeb eksperci spośród 
pracowników Agencji, z krajowych 
organów regulacyjnych i z Komisji. 
Agencja nie odpowiada za koszty 
uczestnictwa ekspertów będących 
pracownikami krajowych organów 
regulacyjnych w grupach roboczych 
Agencji.

2. W skład grup roboczych wchodzą 
eksperci spośród pracowników Agencji
oraz z krajowych organów regulacyjnych. 
Eksperci z Komisji biorą udział w 
charakterze obserwatorów, stosownie do 
potrzeb. Agencja nie odpowiada za koszty 
uczestnictwa ekspertów będących 
pracownikami krajowych organów 
regulacyjnych w grupach roboczych 
Agencji.
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Or. en

Poprawka 383
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład grup roboczych wchodzą
w miarę potrzeb eksperci spośród 
pracowników Agencji, z krajowych 
organów regulacyjnych i z Komisji. 
Agencja nie odpowiada za koszty 
uczestnictwa ekspertów będących 
pracownikami krajowych organów 
regulacyjnych w grupach roboczych 
Agencji.

2. W skład grup roboczych wchodzą 
eksperci spośród pracowników Agencji
oraz z krajowych organów regulacyjnych. 
Eksperci z Komisji biorą udział w 
charakterze obserwatorów, stosownie do 
potrzeb. Agencja nie odpowiada za koszty 
uczestnictwa ekspertów będących 
pracownikami krajowych organów 
regulacyjnych w grupach roboczych 
Agencji.

Or. en

Poprawka 384
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład grup roboczych wchodzą
w miarę potrzeb eksperci spośród 
pracowników Agencji, z krajowych 
organów regulacyjnych i z Komisji. 
Agencja nie odpowiada za koszty 
uczestnictwa ekspertów będących 
pracownikami krajowych organów 
regulacyjnych w grupach roboczych 
Agencji.

2. W skład grup roboczych wchodzą 
eksperci spośród pracowników Agencji
oraz z krajowych organów regulacyjnych. 
Eksperci z Komisji biorą udział w 
charakterze obserwatorów, stosownie do 
potrzeb. Agencja nie odpowiada za koszty 
uczestnictwa ekspertów będących 
pracownikami krajowych organów 
regulacyjnych w grupach roboczych 
Agencji.

Or. en
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Poprawka 385
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład grup roboczych wchodzą
w miarę potrzeb eksperci spośród 
pracowników Agencji, z krajowych 
organów regulacyjnych i z Komisji. 
Agencja nie odpowiada za koszty 
uczestnictwa ekspertów będących 
pracownikami krajowych organów 
regulacyjnych w grupach roboczych 
Agencji.

2. W skład grup roboczych wchodzą 
eksperci spośród pracowników Agencji
oraz z krajowych organów regulacyjnych. 
Eksperci z Komisji biorą udział w 
charakterze obserwatorów, stosownie do 
potrzeb. Agencja nie odpowiada za koszty 
uczestnictwa ekspertów będących 
pracownikami krajowych organów 
regulacyjnych w grupach roboczych 
Agencji.

Or. en

Poprawka 386
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada administracyjna uchwala i 
publikuje regulamin wewnętrzny 
dotyczący funkcjonowania grup 
roboczych.

3. Dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii rady organów regulacyjnych,
uchwala i publikuje regulamin wewnętrzny 
dotyczący funkcjonowania grup 
roboczych. Dyrektor, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych, powołuje 
przewodniczących grup roboczych.

Or. en

Poprawka 387
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada administracyjna uchwala i 
publikuje regulamin wewnętrzny 
dotyczący funkcjonowania grup 
roboczych.

3. Dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii rady organów regulacyjnych,
uchwala i publikuje regulamin wewnętrzny 
dotyczący funkcjonowania grup 
roboczych. Dyrektor, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych, powołuje 
przewodniczących grup roboczych.

Or. en

Uzasadnienie

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Poprawka 388
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada administracyjna uchwala i 
publikuje regulamin wewnętrzny 
dotyczący funkcjonowania grup 
roboczych.

3. Dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii rady organów regulacyjnych,
uchwala i publikuje regulamin wewnętrzny 
dotyczący funkcjonowania grup 
roboczych. Dyrektor, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych, powołuje 
przewodniczących grup roboczych.

Or. en

Uzasadnienie

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
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the ACER Director (responsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Poprawka 389
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada administracyjna uchwala i 
publikuje regulamin wewnętrzny 
dotyczący funkcjonowania grup 
roboczych.

3. Dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii rady organów regulacyjnych,
uchwala i publikuje regulamin wewnętrzny 
dotyczący funkcjonowania grup 
roboczych. Dyrektor, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych, powołuje 
przewodniczących grup roboczych.

Or. en

Poprawka 390
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada administracyjna uchwala i 
publikuje regulamin wewnętrzny 
dotyczący funkcjonowania grup 
roboczych.

3. Dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii rady organów regulacyjnych,
uchwala i publikuje regulamin wewnętrzny 
dotyczący funkcjonowania grup 
roboczych. Dyrektor, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady organów 
regulacyjnych, powołuje 
przewodniczących grup roboczych.

Or. en
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Poprawka 391
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada administracyjna uchwala i 
publikuje regulamin wewnętrzny 
dotyczący funkcjonowania grup 
roboczych.

3. Dyrektor i rada organów 
regulacyjnych wspólnie uchwalają i 
publikują regulamin wewnętrzny 
dotyczący funkcjonowania grup 
roboczych. Rada organów regulacyjnych 
powołuje przewodniczących grup 
roboczych.

Or. en

Poprawka 392
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada administracyjna uchwala i 
publikuje regulamin wewnętrzny 
dotyczący funkcjonowania grup 
roboczych.

3. Dyrektor, po skonsultowaniu się z 
radą organów regulacyjnych, uchwala i 
publikuje regulamin wewnętrzny 
dotyczący funkcjonowania grup 
roboczych.

Or. en

Poprawka 393
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Pod kierunkiem rady organów 
regulacyjnych grupy robocze Agencji 
wykonują zadania wyznaczone im w 
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dokumencie programowym przyjętym 
zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. e) oraz wszelkie 
zadania przydzielone im przez radę 
organów regulacyjnych i dyrektora.

Or. en

Poprawka 394
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Pod kierunkiem rady organów 
regulacyjnych grupy robocze Agencji 
wykonują zadania wyznaczone im w 
dokumencie programowym przyjętym 
zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. e) oraz wszelkie 
zadania przydzielone im przez radę 
organów regulacyjnych i dyrektora.

Or. en

Uzasadnienie

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Poprawka 395
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Pod kierunkiem rady organów 
regulacyjnych grupy robocze Agencji 
wykonują zadania wyznaczone im w 
dokumencie programowym przyjętym 
zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. e) oraz wszelkie 
zadania przydzielone im przez radę 
organów regulacyjnych i dyrektora.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na nierozerwalny związek tych poprawek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 396
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Pod kierunkiem rady organów 
regulacyjnych grupy robocze Agencji 
wykonują zadania wyznaczone im w 
dokumencie programowym przyjętym 
zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. e) oraz wszelkie 
zadania przydzielone im przez radę 
organów regulacyjnych i dyrektora.

Or. en

Poprawka 397
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Grupy robocze wykonują zadania 
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wyznaczone im w dokumencie 
programowym przyjętym zgodnie z art. 20 
ust. 1 lit. e) oraz wszelkie inne zadania 
przydzielone im przez dyrektora i radę 
organów regulacyjnych.

Or. en

Poprawka 398
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) opłaty za publikacje, szkolenia i 
wszelkie inne usługi świadczone przez 
Agencję;

Or. en

Uzasadnienie

Opłaty powinny zapewnić Agencji dodatkowe zasoby na sprawowanie jej funkcji i rozwiązać
problem notorycznego niedofinansowania Agencji.

Poprawka 399
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki Agencji obejmują koszty 
personelu, koszty administracyjne, koszty 
infrastruktury oraz wydatki operacyjne.

2. Wydatki Agencji obejmują koszty 
personelu, koszty administracyjne, koszty 
infrastruktury oraz wydatki operacyjne, w 
tym wydatki, o których mowa w art. 2a.

Or. en
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Uzasadnienie

Wydatki związane z grupą zainteresowanych stron.

Poprawka 400
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, Jeppe Kofod, 
Jens Geier, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pobiera opłaty za wnioski 
o wydanie decyzji o zwolnieniu zgodnie z 
art. 11 ust. 1 oraz decyzji o 
transgranicznej alokacji kosztów 
wydawanej przez Agencję zgodnie z art. 12 
rozporządzenia (UE) nr 347/201339.

1. Agencja pobiera opłaty za:

a) wnioski o wydanie decyzji o zwolnieniu 
zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz podejmowanie 
decyzji o transgranicznej alokacji kosztów 
wydawanej przez Agencję zgodnie z art. 12 
rozporządzenia (UE) nr 347/201339;

b) wnioski o rejestrację jako strony 
przekazującej informacje zgodnie z art. 11 
ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 
1348/2014 oraz ciągły nadzór przez 
Agencję nad zarejestrowanymi stronami 
przekazującymi informacje;

c) nadzór nad działaniami i współpracą 
operatorów systemu przesyłowego, w tym 
za pośrednictwem ENTSO energii 
elektrycznej. 1 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 
39. 1a Rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 
grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania 
danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 
w sprawie integralności i przejrzystości 
hurtowego rynku energii (Dz.U. L 363 z 
18.12.2014, s. 121).

__________________ __________________
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39 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39. 39 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę obecny i ciągły niedostatek zasobów Agencji, powinno jej przysługiwać 
prawo do pobierania opłat za prowadzoną działalność. Umożliwiłoby to Agencji generowanie 
wyższych i bardziej stabilnych przychodów.

Poprawka 401
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pobiera opłaty za wnioski 
o wydanie decyzji o zwolnieniu zgodnie z 
art. 11 ust. 1 oraz decyzji o 
transgranicznej alokacji kosztów 
wydawanej przez Agencję zgodnie z art. 12 
rozporządzenia (UE) nr 347/201339.

1. Opłaty są pobierane za:

a) wnioski o wydanie decyzji o zwolnieniu 
zgodnie z art. 119 ust. 1 oraz decyzji o 
transgranicznej alokacji kosztów 
wydawane przez Agencję zgodnie z art. 12 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z 
dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej [1];

b) dokonywanie rejestracji uczestników 
rynku zgodnie z art. 8 rozporządzenia 
(UE) nr 1227/2011;

c) świadczenie innych usług przez 
Agencję, w tym publikacje i szkolenia 
zapewniane przez Agencję oraz nadzór 
nad współpracą operatorów systemów 
przesyłowych i operatorów systemu 
dystrybucyjnego za pośrednictwem 
ENTSO energii elektrycznej i europejskiej 
organizacji operatorów systemów 
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dystrybucyjnych (organizacji OSD UE);

d) rozpatrywanie odwołań.

__________________ __________________

39 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39. 39 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Uzasadnienie

Opłaty powinny zapewnić Agencji dodatkowe zasoby na sprawowanie jej funkcji i rozwiązać
problem notorycznego niedofinansowania Agencji.

Poprawka 402
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pobiera opłaty za wnioski 
o wydanie decyzji o zwolnieniu zgodnie z 
art. 11 ust. 1 oraz decyzji o 
transgranicznej alokacji kosztów 
wydawanej przez Agencję zgodnie z art. 12 
rozporządzenia (UE) nr 347/201339.

1. Agencja pobiera opłaty za:

a) wnioski o wydanie decyzji o zwolnieniu 
zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz podejmowanie 
decyzji o transgranicznej alokacji kosztów 
wydawanej przez Agencję zgodnie z art. 12 
rozporządzenia (UE) nr 347/2013;

b) wnioski o rejestrację jako strony 
przekazującej informacje zgodnie z art. 11 
ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 
1348/2014 oraz bieżący nadzór przez 
Agencję nad zarejestrowanymi stronami 
przekazującymi informacje.

__________________ __________________

39 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39. 39 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en
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Uzasadnienie

Pobieranie opłat za niektóre elementy działalności Agencji może stanowić sposób 
przezwyciężenia problemu notorycznego niedofinansowania ACER i niedoboru zasobów 
ludzkich. Jednakże opłaty powinny być proporcjonalne do kosztów administracyjnych i innych 
powiązanych kosztów, a także powinny być utrzymane na możliwie najniższym poziomie.

Poprawka 403
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pobiera opłaty za wnioski 
o wydanie decyzji o zwolnieniu zgodnie z 
art. 11 ust. 1 oraz decyzji o 
transgranicznej alokacji kosztów 
wydawanej przez Agencję zgodnie z art. 12 
rozporządzenia (UE) nr 347/201339.

1. 1. Agencja pobiera opłaty za:

a) wnioski o wydanie decyzji o zwolnieniu 
zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz decyzji o 
transgranicznej alokacji kosztów 
wydawanej przez Agencję zgodnie z art. 12 
rozporządzenia (UE) nr 347/2013;

b) wnioski o rejestrację jako strony 
przekazującej informacje zgodnie z art. 11 
ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 
1348/2014 oraz bieżący nadzór przez 
Agencję nad zarejestrowanymi stronami 
przekazującymi informacje.

__________________ __________________

39 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39. 39 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na jej nierozerwalny związek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.
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Poprawka 404
Werner Langen, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pobiera opłaty za wnioski 
o wydanie decyzji o zwolnieniu zgodnie z 
art. 11 ust. 1 oraz decyzji o transgranicznej 
alokacji kosztów wydawanej przez 
Agencję zgodnie z art. 12 rozporządzenia
(UE) nr 347/201339.

1. Agencja pobiera opłaty za wnioski 
o wydanie decyzji o zwolnieniu zgodnie z 
art. 11 ust. 1 oraz podejmowanie decyzji o 
transgranicznej alokacji kosztów 
wydawanej przez Agencję zgodnie z art. 12 
rozporządzenia (UE) nr 347/201339 w 
przypadku wyjątkowych działań.

__________________ __________________

39 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39. 39 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicza część budżetu ACER pochodzi z UE i pokrywa wszystkie zwykłe zadania Agencji. 
Ten ustęp obejmuje wyłącznie decyzje wyjątkowe i powinien być stosowany do wyjątkowych 
działań, i tylko w takim przypadku mają zastosowanie zasady w sprawie agencji 
samofinansujących się. Zgodnie ze „wspólnym podejściem” w sprawie agencji 
zdecentralizowanych Agencje samofinansujące się muszą otrzymywać środki w postaci opłat 
odpowiadających kosztom świadczonych usług, bez pobierania opłat z innego tytułu.

Poprawka 405
Davor Škrlec
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, 
ustalane są przez Komisję.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, 
ustalane są przez Komisję po konsultacji z 
radą administracyjną. Komisja określa w 
szczególności czynności, za które 
pobierane są opłaty i obciążenia, 
ustanawia kwotę opłat i obciążeń oraz 
sposób ich płatności. Kwotę opłat 
i obciążeń ustala się na takim poziomie, 
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by zapewnić, aby związane z nimi dochody 
były w szczególności wystarczające do 
pokrycia pełnego kosztu wykonanych 
usług. W razie konieczności Komisja 
dokonuje powtórnej analizy poziomu opłat 
i obciążeń na podstawie oceny potrzeb i 
poziomu pobieranych opłat.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że Komisja wyznacza opłaty na odpowiednim poziomie.

Poprawka 406
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, 
ustalane są przez Komisję.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, 
ustalane są przez Komisję po 
skonsultowaniu się z Agencją.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na jej nierozerwalny związek z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 407
Pavel Telička

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Opłaty, o których mowa w ust. 1 
lit. b), pokrywają wszystkie niezbędne i 
uzasadnione koszty administracyjne 
ponoszone przez Agencję w związku z 
oceną i rejestracją danej strony 
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przekazującej informacje oraz nadzorem 
nad nią, a także są utrzymywane na 
możliwie najniższym poziomie.

Or. en

Uzasadnienie

Pobieranie opłat za niektóre elementy działalności Agencji może stanowić sposób 
przezwyciężenia problemu notorycznego niedofinansowania ACER i niedoboru zasobów 
ludzkich. Jednakże opłaty powinny być proporcjonalne do kosztów administracyjnych i innych 
powiązanych kosztów, a także powinny być utrzymane na możliwie najniższym poziomie.

Poprawka 408
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. 12 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
Europejska dokonuje oceny budżetu 
przydzielonego Agencji w celu 
zapewnienia odpowiedniego finansowana 
i zasobów ludzkich umożliwiających 
Agencji odgrywanie wyznaczonej roli na 
rzecz wewnętrznego rynku energii i 
przyczyniania się do osiągnięcia 
bezpieczeństwa energetycznego z 
korzyścią dla konsumentów UE. 
Wówczas, w stosownym przypadku, 
Komisja przedstawia wnioski w sprawie 
zmiany budżetu Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki te są konieczne z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu lub z 
uwagi na ich nierozerwalny związek z innymi dopuszczonymi zmianami.

Poprawka 409
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z odpowiednimi 
postanowieniami tych umów uzgodnione 
zostaną w szczególności: charakter, zakres 
i aspekty proceduralne udziału tych krajów 
w pracy Agencji, w tym przepisy 
dotyczące wkładu finansowego i 
pracowników.

2. Zgodnie z odpowiednimi 
postanowieniami tych umów uzgodnione 
zostaną w szczególności: charakter, ocena 
wyników i klauzula wygaśnięcia, zakres i 
aspekty proceduralne udziału tych krajów 
w pracy Agencji, w tym przepisy 
dotyczące wkładu finansowego i 
pracowników. Państwa trzecie 
uczestniczące w działaniach Agencji 
zobowiązane są do poszanowania 
suwerenności i suwerennych praw 
wszystkich państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Umowy muszą być ogólnie zgodne z prawem i wypełniać przepisy prawa unijnego. Państwa 
trzecie uczestniczące w działaniach Agencji nie mogą w żadnym przypadku naruszać 
suwerenności i suwerennych praw państw członkowskich.

Poprawka 410
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada administracyjna przyjmuje 
strategię stosunków z krajami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi w 
kwestiach należących do kompetencji 
Agencji. Komisja zapewnia działanie 
Agencji w obrębie jej mandatu i 
istniejących ram instytucjonalnych, 
zawierając odpowiednie ustalenia robocze 
z dyrektorem Agencji.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

ACER nie posiada mandatu politycznego. Opracowanie strategii stosunków z państwami 
trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi nie jest uzasadnione. Ust. 1 i 2 określają już 
niezbędne ramy w postaci umów o współpracy.

Poprawka 411
Miroslav Poche, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin, Jeppe Kofod, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
dalsze działanie Agencji nie jest już 
uzasadnione ze względu na wyznaczone jej 
cele, mandat i zadania, może wystąpić z 
wnioskiem o odpowiednią zmianę lub 
uchylenie niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
dalsze działanie Agencji nie jest już 
uzasadnione ze względu na wyznaczone jej 
cele, mandat i zadania, konsultuje się w tej 
sprawie z radą organów regulacyjnych. 
Rada organów regulacyjnych wydaje 
opinię w sprawie przyszłej roli Agencji w 
ciągu 12 miesięcy od otrzymania wniosku 
Komisji. Komisja, z należytym 
uwzględnieniem opinii rady organów 
regulacyjnych, może wnioskować o 
stosowną zmianę lub uchylenie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie zmiany w zakresie przyszłej roli Agencji powinny zostać omówione z radą organów 
regulacyjnych, która powinna wydać opinię w sprawie przyszłej działalności Agencji.

Poprawka 412
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
dalsze działanie Agencji nie jest już 

2. W przypadku gdy po konsultacji z 
krajowymi organami regulacyjnymi
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uzasadnione ze względu na wyznaczone jej 
cele, mandat i zadania, może wystąpić z 
wnioskiem o odpowiednią zmianę lub 
uchylenie niniejszego rozporządzenia.

Komisja uzna, że dalsze działanie Agencji 
nie jest już uzasadnione ze względu na 
wyznaczone jej cele, mandat i zadania, 
może wystąpić z wnioskiem o odpowiednią 
zmianę lub uchylenie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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