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Poprawka 762
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Organy regulacyjne przewidują dla 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
zachęty do zakupu usług na potrzeby 
eksploatacji i rozwoju ich sieci oraz do 
wprowadzania w systemach 
dystrybucyjnych innowacyjnych 
rozwiązań. W tym celu organy regulacyjne 
uznają wszystkie odnośne koszty za koszty 
kwalifikowalne i uwzględniają je w 
taryfach dystrybucyjnych oraz 
wprowadzają cele w zakresie skuteczności 
działania, aby zachęcić operatorów 
systemów dystrybucyjnych do podnoszenia 
efektywności, w tym efektywności 
energetycznej, ich sieci. Operatorzy 
systemów dystrybucyjnych i operatorzy 
systemów przesyłowych mają prawo 
zatwierdzać usługi zapewniające 
elastyczność gwarantujące stabilność sieci 
elektroenergetycznych za pomocą 
sieciowych zasobów operacyjnych, tj. 
koszty dostarczania takich usług 
zapewniających elastyczność lub budowy i 
eksploatacji instalacji magazynowania 
zapewniających potrzebną elastyczność 
należy uznać za infrastrukturę sieciową i 
traktować równorzędnie z inwestycjami w 
rozbudowę sieci.

Or. en

Poprawka 763
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

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

8. Organy regulacyjne przewidują dla 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
zachęty do zakupu usług na potrzeby 
eksploatacji i rozwoju ich sieci oraz do 
wprowadzania w systemach 
dystrybucyjnych innowacyjnych 
rozwiązań. W tym celu organy regulacyjne 
uznają wszystkie odnośne koszty za koszty 
kwalifikowalne i uwzględniają je w 
taryfach dystrybucyjnych oraz 
wprowadzają cele w zakresie skuteczności 
działania, aby zachęcić operatorów 
systemów dystrybucyjnych do podnoszenia 
efektywności, w tym efektywności 
energetycznej, ich sieci. Operatorzy 
systemów dystrybucyjnych i operatorzy 
systemów przesyłowych mogą zatwierdzać 
usługi zapewniające elastyczność 
gwarantujące stabilność sieci 
elektroenergetycznych za pomocą 
sieciowych zasobów operacyjnych. Koszty 
dostarczania takich usług zapewniających 
elastyczność lub budowy i eksploatacji 
instalacji magazynowania zapewniających 
potrzebną elastyczność należy uznać za 
infrastrukturę sieciową i traktować 
równorzędnie z inwestycjami w rozbudowę 
sieci.

Or. en

Poprawka 764
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Organy regulacyjne przewidują dla 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
zachęty do zakupu usług na potrzeby 
eksploatacji i rozwoju ich sieci oraz do 
wprowadzania w systemach 
dystrybucyjnych innowacyjnych 
rozwiązań. W tym celu organy regulacyjne 
uznają wszystkie odnośne koszty za koszty 

8. Organy regulacyjne przewidują dla 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
zachęty do stosowania innowacyjnych 
rozwiązań w sieci dystrybucyjnej. W tym 
celu organy regulacyjne uznają wszystkie
uzasadnione koszty ponoszone przez
operatorów systemów dystrybucyjnych w 
związku z takimi innowacyjnymi 
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kwalifikowalne i uwzględniają je w 
taryfach dystrybucyjnych oraz 
wprowadzają cele w zakresie skuteczności 
działania, aby zachęcić operatorów 
systemów dystrybucyjnych do podnoszenia 
efektywności, w tym efektywności 
energetycznej, ich sieci.

rozwiązaniami. Obejmują one między 
innymi badania i rozwój, wdrażanie 
projektów pilotażowych i uruchamianie 
nowych technologii oraz zamówienia na 
usługi udzielane przez operatorów sieci w 
związku z eksploatacją i rozwojem swoich 
sieci. Operatorzy sieci dystrybucyjnych 
uwzględniają te koszty w swoich taryfach 
dystrybucyjnych. Systemy regulacyjne 
przyznają operatorom sieci 
dystrybucyjnych zachęty do podnoszenia 
efektywności, w tym efektywności 
energetycznej, ich sieci.

Or. en

Uzasadnienie

The need for innovation in the distribution networks is rightly highlighted. Because DSOs are 
natural monopolies and regulated businesses, they have to develop these innovative concepts 
under a certain regulatory framework that incentivises them. Innovative solutions will be 
successful through the close cooperation between DSOs and service providers. DSOs need 
cost efficient incentives for R&D, piloting and the introduction of new technologies into the 
operation of the grid. Regulators should acknowledge that innovative grids will necessarily 
invest in OPEX and CAPEX and that new technologies may not always be successful and fail. 
A regulation that burdens the risk of failure only on DSOs causes DSOs to avoid the risk of 
innovation. Therefore it is justified to share the risk of innovation and if needed recognize the 
costs of failed innovation, because in the end DSOs will also share the benefits of innovation 
with the customers.

Poprawka 765
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Organy regulacyjne przewidują dla
operatorów systemów dystrybucyjnych 
zachęty do zakupu usług na potrzeby
eksploatacji i rozwoju ich sieci oraz do 
wprowadzania w systemach 
dystrybucyjnych innowacyjnych 
rozwiązań. W tym celu organy regulacyjne 
uznają wszystkie odnośne koszty za koszty 

8. Organy regulacyjne przewidują
zachęty dla najwydajniejszych rozwiązań 
w zakresie eksploatacji i rozwoju sieci oraz 
do wprowadzania w systemach 
dystrybucyjnych innowacyjnych 
rozwiązań, zwłaszcza za pośrednictwem 
zamówień na usługi, co obejmuje 
redukcję obciążenia za pomocą rozwiązań 
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kwalifikowalne i uwzględniają je w 
taryfach dystrybucyjnych oraz 
wprowadzają cele w zakresie skuteczności 
działania, aby zachęcić operatorów 
systemów dystrybucyjnych do podnoszenia 
efektywności, w tym efektywności 
energetycznej, ich sieci.

z zakresu odpowiedzi odbioru zamiast 
rozbudowy sieci i agregację 
magazynowania na potrzeby usług 
pomocniczych. W tym celu organy 
regulacyjne uznają wszystkie odnośne 
koszty za koszty kwalifikowalne i 
uwzględniają je w taryfach 
dystrybucyjnych oraz wprowadzają cele w 
zakresie skuteczności działania, aby 
zachęcić operatorów systemów 
dystrybucyjnych do podnoszenia 
efektywności, w tym efektywności 
energetycznej, ich sieci oraz umożliwiania 
i zachęcania do redukcji odbioru i 
elastyczności w ich sieciach.

Or. en

Poprawka 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Organy regulacyjne mogą 
przewidywać dla operatorów systemów 
dystrybucyjnych zachęty do zakupu usług 
na potrzeby eksploatacji i rozwoju ich sieci 
oraz do wprowadzania w systemach 
dystrybucyjnych innowacyjnych 
rozwiązań, jeśli uznaje się, że takie 
zachęty przynoszą odpowiednie korzyści 
konsumentom, i zawsze z uwzględnieniem 
specyfiki lokalnej. W tym celu organy 
regulacyjne uznają uzasadnione i 
efektywne koszty za koszty kwalifikowalne
w ramach dopuszczalnych dochodów 
objętych taryfami dystrybucyjnymi oraz 
wprowadzają cele w zakresie skuteczności 
działania, aby zachęcić operatorów 
systemów dystrybucyjnych do podnoszenia 
efektywności, w tym efektywności 
energetycznej, ich sieci.

Or. en
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Poprawka 767
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

uznają tylko odnośne koszty za koszty 
kwalifikowalne i uwzględniają je w 
taryfach dystrybucyjnych oraz 
wprowadzają cele w zakresie skuteczności 
działania, aby zmodernizować istniejące 
sieci i w przejrzysty sposób zastosować 
sieci inteligentne oraz zachęcić 
operatorów systemów dystrybucyjnych do 
podnoszenia efektywności, w tym 
efektywności energetycznej i 
magazynowania energii, w ich sieciach.

Or. en

Poprawka 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie brzmienie tego ustępu odzwierciedla jedynie potrzebę zwiększenia oszczędności w 
sieciach dystrybucyjnych. Operatorzy systemów dystrybucyjnych powinni też być zachęcani 
do promowania elastyczności w swoich sieciach i integracji energii ze źródeł odnawialnych, 
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zgodnie z brzmieniem art. 59 ust. 1 lit. k) wersji przekształconej dyrektywy 2009/72/WE, jak 
zaproponowano w COM(2016) 864.

Poprawka 770
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie brzmienie tego ustępu odzwierciedla jedynie potrzebę zwiększenia oszczędności w 
sieciach dystrybucyjnych. Operatorzy systemów dystrybucyjnych powinni też być zachęcani 
do promowania elastyczności w swoich sieciach i integracji energii ze źródeł odnawialnych, 
zgodnie z brzmieniem art. 59 ust. 1 lit. k) wersji przekształconej dyrektywy 2009/72/WE, jak 
zaproponowano w COM(2016) 864.

Poprawka 771
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 772
Carolina Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 773
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Do dnia [OP: please add specific 
date – three months after entry into force] 
r. Agencja przedstawia zalecenie 
skierowane do organów regulacyjnych w 
sprawie stopniowego ujednolicenia metod 
wyznaczania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych. W tym zaleceniu 
Agencja odnosi się przynajmniej do 
następujących kwestii:

skreśla się
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a) relacja taryf stosowanych wobec 
producentów do taryf stosowanych wobec 
konsumentów;

b) koszty podlegające odzyskaniu za 
pomocą taryf;

c) uzależnienie taryf sieciowych od pory 
dnia;

d) sygnały lokalizacyjne;

e) relacja między taryfami przesyłowymi a 
taryfami dystrybucyjnymi, w tym zasady 
dotyczące niedyskryminacji;

f) metody zapewnienia przejrzystości przy 
ustalaniu wysokości i struktury taryf;

g) grupy użytkowników sieci podlegające 
taryfom, w tym zwolnienia taryfowe.

Or. de

Uzasadnienie

Metody wyznaczania taryf i opłaty sieciowe opierają się na wpływach krajowych i 
regionalnych. Harmonizacja opłat sieciowych jest sprzeczna z zasadą pomocniczości. W 
związku z tym w gestii agencji ACER nie leży wydanie zalecenia w tych ramach.

Poprawka 775
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Do dnia [OP: please add specific 
date – three months after entry into force] 
r. Agencja przedstawia zalecenie 
skierowane do organów regulacyjnych w 
sprawie stopniowego ujednolicenia metod 
wyznaczania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych. W tym zaleceniu 
Agencja odnosi się przynajmniej do 
następujących kwestii:

skreśla się

a) relacja taryf stosowanych wobec 
producentów do taryf stosowanych wobec 
konsumentów;
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b) koszty podlegające odzyskaniu za 
pomocą taryf;

c) uzależnienie taryf sieciowych od pory 
dnia;

d) sygnały lokalizacyjne;

e) relacja między taryfami przesyłowymi a 
taryfami dystrybucyjnymi, w tym zasady 
dotyczące niedyskryminacji;

f) metody zapewnienia przejrzystości przy 
ustalaniu wysokości i struktury taryf;

g) grupy użytkowników sieci podlegające 
taryfom, w tym zwolnienia taryfowe.

Or. en

Uzasadnienie

Taryfy dystrybucyjne muszą odzwierciedlać sytuację strukturalną i regionalną zależną od 
konsumpcji, wartość dodana jest zatem wątpliwa. Zharmonizowana struktura i dwuletni cykl
aktualizacji prowadziłyby do istotnych zakłóceń w systemie taryfowym, np. pod względem 
przewidywalności decyzji regulacyjnych.

Poprawka 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Do dnia [OP: please add specific 
date – three months after entry into force] 
r. Agencja przedstawia zalecenie 
skierowane do organów regulacyjnych w 
sprawie stopniowego ujednolicenia metod 
wyznaczania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych. W tym zaleceniu 
Agencja odnosi się przynajmniej do 
następujących kwestii:

9. Do dnia [OP: please add specific 
date – three months after entry into force] 
r. krajowe organy regulacyjne 
współpracujące ze sobą w ramach Agencji 
określają szablon publikacji sprzyjający 
przejrzystości w ustalaniu i strukturze
taryf przesyłowych. Szablon ten określa co 
najmniej następujące minimalne wymogi 
dotyczące publikacji opłat taryfowych:
a) relacja taryf stosowanych wobec 
producentów do taryf stosowanych wobec 
konsumentów;
b) koszty lub dopuszczalne lub docelowe 
dochody operatora systemu przesyłowego 
podlegające odzyskaniu za pomocą taryf;
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c) uzależnienie taryf sieciowych od pory 
dnia;
d) sygnały lokalizacyjne;
e) relacja między taryfami przesyłowymi a 
taryfami dystrybucyjnymi; f) grupy 
użytkowników sieci podlegające taryfom,
w tym zwolnienia taryfowe.
Do dnia [OP: please add specific date –
six months after entry into force] r., a 
następnie regularnie co dwa lata krajowy 
organ regulacyjny lub operator 
(operatorzy) systemu przesyłowego, 
zgodnie z decyzją krajowego organu 
regulacyjnego, publikują informacje 
wymagane w szablonie minimalnych 
wymogów dotyczących publikacji, na 
temat metody obliczania odpowiednich 
taryf sieciowych.

Or. en

Poprawka 777
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Do dnia [OP: please add specific 
date – three months after entry into force] 
r. Agencja przedstawia zalecenie 
skierowane do organów regulacyjnych w 
sprawie stopniowego ujednolicenia metod 
wyznaczania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych. W tym zaleceniu 
Agencja odnosi się przynajmniej do 
następujących kwestii:

9. Do dnia [OP: please add specific 
date – three months after entry into force] 
r. Agencja określa szablon publikacji 
sprzyjający przejrzystości w ustalaniu i 
strukturze taryf przesyłowych. Szablon ten 
określa co najmniej następujące 
minimalne wymogi dotyczące publikacji 
opłat taryfowych:

Or. en

Poprawka 778
Morten Helveg Petersen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 16 – ustęp 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Do dnia [OP: please add specific 
date – three months after entry into force] 
r. Agencja przedstawia zalecenie 
skierowane do organów regulacyjnych w 
sprawie stopniowego ujednolicenia metod 
wyznaczania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych. W tym zaleceniu 
Agencja odnosi się przynajmniej do 
następujących kwestii:

9. Do dnia [OP: please add specific 
date – three months after entry into force] 
r. Agencja przedstawia zalecenie 
skierowane do organów regulacyjnych w 
sprawie stopniowej harmonizacji metod 
wyznaczania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych. W tym zaleceniu 
Agencja odnosi się przynajmniej do 
następujących kwestii:

Or. en

Poprawka 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Do dnia [OP: please add specific 
date – three months after entry into force] 
r. Agencja przedstawia zalecenie 
skierowane do organów regulacyjnych w 
sprawie stopniowego ujednolicenia metod 
wyznaczania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych. W tym zaleceniu 
Agencja odnosi się przynajmniej do 
następujących kwestii:

9. Do dnia [OP: please add specific 
date – one year after entry into force] r. 
Agencja przedstawia zalecenie skierowane 
do organów regulacyjnych w sprawie 
stopniowego uspójniania metod 
wyznaczania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych. W tym zaleceniu 
Agencja odnosi się przynajmniej do 
następujących kwestii:

Or. en

Uzasadnienie

Trzymiesięczny okres zaproponowany przez Komisję Europejską jest zbyt krótki na 
konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Dystrybucja i taryfy są bardzo 
zróżnicowane. Ujednolicenie zaproponowane przez Komisję jest przedwczesne. Prawdziwa 
spójność stanowiłaby jednak ogromny krok naprzód.

Poprawka 780
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Do dnia [OP: please add specific 
date – three months after entry into force] 
r. Agencja przedstawia zalecenie 
skierowane do organów regulacyjnych w 
sprawie stopniowego ujednolicenia metod 
wyznaczania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych. W tym zaleceniu 
Agencja odnosi się przynajmniej do 
następujących kwestii:

9. Do dnia [OP: please add specific 
date – three months after entry into force] 
r. Agencja przedstawia zalecenie 
skierowane do organów regulacyjnych w 
sprawie stopniowego ujednolicenia metod 
wyznaczania taryf przesyłowych. W tym 
zaleceniu Agencja odnosi się przynajmniej 
do następujących kwestii:

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na zróżnicowanie regionalnych metod ustalania taryf dystrybucyjnych nie 
powinny one aktualnie zostać zharmonizowane.

Poprawka 781
Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Do dnia [OP: please add specific 
date – three months after entry into force] 
r. Agencja przedstawia zalecenie 
skierowane do organów regulacyjnych w 
sprawie stopniowego ujednolicenia metod 
wyznaczania taryf przesyłowych i 
dystrybucyjnych. W tym zaleceniu 
Agencja odnosi się przynajmniej do 
następujących kwestii:

9. Do dnia [OP: please add specific 
date – three months after entry into force] 
r. Agencja przedstawia zalecenie 
skierowane do organów regulacyjnych w 
sprawie stopniowego ujednolicenia metod 
wyznaczania taryf przesyłowych. W tym 
zaleceniu Agencja odnosi się przynajmniej 
do następujących kwestii:

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na szybki rozwój systemów energetycznych nie ma potrzeby stopniowego 
ujednolicania struktury taryf dystrybucyjnych. Nie jest ono uzasadnione ze względu na 
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niewielkie oddziaływanie transgraniczne tych taryf i ich silne powiązanie ze specyfiką 
lokalną.

Poprawka 782
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) relacja między taryfami 
przesyłowymi a taryfami dystrybucyjnymi, 
w tym zasady dotyczące niedyskryminacji;

e) relacja między taryfami 
przesyłowymi a taryfami dystrybucyjnymi, 
w tym zasady dotyczące niedyskryminacji, 
w sposób uzgodniony z organizacją OSD 
UE;

Or. en

Poprawka 783
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) grupy użytkowników sieci 
podlegające taryfom, w tym zwolnienia 
taryfowe.

g) grupy użytkowników sieci 
podlegające taryfom i sposób, w jaki różne 
obowiązujące użytkowników taryfy 
odzwierciedlają sprawiedliwy podział 
kosztów i zapobiegają nieuzasadnionej 
pomocy państwa;

Or. en

Poprawka 784
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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g) grupy użytkowników sieci 
podlegające taryfom, w tym zwolnienia 
taryfowe.

g) grupy użytkowników sieci 
podlegające taryfom, zgodnie z 
charakterystyką i formami zużycia 
energii, tym zwolnienia taryfowe.

Or. en

Poprawka 785
Carolina Punset

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

W miarę rozwoju metod związanych z taryfami przesyłowymi i dystrybucyjnymi należy do nich 
wprowadzać zasady służące ocenie rzeczywistych skutków gospodarczych, technicznych i 
społecznych działalności aktywnych konsumentów. Uwzględnianie kosztów należy zatem 
uzupełnić, biorąc pod uwagę korzyści, jakie przynosi rozwój konsumpcji własnej i 
wytwarzania energii na własny użytek, magazynowania i odpowiedzi odbioru. W korzyściach 
tych należy szczególnie uwzględnić unikanie emisji CO2, obniżenie taryf gwarantowanych i 
redukcję potrzeb związanych z modernizacją sieci.

Poprawka 786
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) metody obliczania korzyści 
płynących z konsumpcji własnej, 
wytwarzania rozproszonego, 



AM\1133367PL.docx 19/203 PE609.625v01-00

PL

magazynowania i odpowiedzi odbioru 
oraz ich wzajemnego uzupełniania się;

Or. en

Uzasadnienie

W przepisach tego artykułu należy uwzględnić nowe podmioty zgodnie z rozszerzonym 
zakresem rozporządzenia określonym w art. 1.

Poprawka 787
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) analiza kosztów i korzyści dotycząca 
rozproszonych zasobów energetycznych.

Or. en

Poprawka 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) analiza kosztów i korzyści 
dotycząca rozproszonych zasobów 
energetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

In order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers 
to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, market design 
rules need to allow self-consumption activities to be valued more broadly (e.g. their 
contribution to avoided costs related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission 
losses, avoided CO2 emissions, etc). Hence, the recommendations provided by the Agency on 
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the progressive convergence of transmission and distribution tariff methodologies should also 
address the assessment of costs and benefits of distributed energy resources.

Poprawka 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. W celach określonych w ust. 9 lit. 
b) przy sporządzaniu zaleceń dotyczących 
kosztów odzyskiwanych za pomocą taryf 
spowodowane straty i ograniczenia 
wykraczające poza średnią unijną nie są 
uznawane za koszty kwalifikowalne.

Or. en

Poprawka 790
Dan Nica, José Blanco López, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Soledad 
Cabezón Ruiz, Miroslav Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b. Organy regulacyjne przyjmują 
zestaw wskaźników służących pomiarowi 
skuteczności pracy operatorów systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych, co 
najmniej obejmujący wszystkie 
następujące elementy:

- wolumen ograniczenia zużycia energii w 
MWh zdezagregowany według rodzaju 
źródła wytwarzania;

- procentowy udział długości linii 
eksploatowanych w warunkach 
dynamicznej obciążalności;

- procentowy udział podstacji 
monitorowanych zdalnie i 
kontrolowanych w czasie rzeczywistym;
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- procentowy udział długości linii 
eksploatowanych w warunkach 
dynamicznej obciążalności;

- straty w sieciach niskiego, średniego i 
wysokiego napięcia;

- częstotliwość i czas trwania przerw w 
zasilaniu w sieci.

Do dnia [two years after the entry into 
force of this Regulation] r., a następnie co 
dwa lata organy regulacyjne publikują 
sprawozdanie ze skuteczności pracy 
operatorów systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych, w razie potrzeby wraz z 
zaleceniami dotyczącymi udoskonaleń.

Or. en

Poprawka 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Bez uszczerbku dla dalszej 
harmonizacji w drodze aktów 
delegowanych na podstawie art. 55 ust. 1 
lit. k), organy regulacyjne należycie 
uwzględniają zalecenie Agencji przy 
zatwierdzaniu lub ustalaniu taryf 
przesyłowych lub metod ich wyznaczania 
zgodnie z art. 59 ust. 6 lit. a) [recast of 
Directive 2009/72/EC as proposed by 
COM(2016) 864/2].

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Metody wyznaczania taryf i opłaty sieciowe opierają się na wpływach krajowych i 
regionalnych. Harmonizacja opłat sieciowych jest sprzeczna z zasadą pomocniczości. W 
związku z tym w gestii agencji ACER nie leży wydanie zalecenia w tych ramach. Akt 
delegowany nie jest potrzebny.
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Poprawka 792
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Bez uszczerbku dla dalszej 
harmonizacji w drodze aktów 
delegowanych na podstawie art. 55 ust. 1 
lit. k), organy regulacyjne należycie 
uwzględniają zalecenie Agencji przy 
zatwierdzaniu lub ustalaniu taryf 
przesyłowych lub metod ich wyznaczania 
zgodnie z art. 59 ust. 6 lit. a) [recast of 
Directive 2009/72/EC as proposed by 
COM(2016) 864/2].

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Taryfy dystrybucyjne muszą odzwierciedlać sytuację strukturalną i regionalną zależną od 
konsumpcji, wartość dodana jest zatem wątpliwa. Zharmonizowana struktura i dwuletni cykl 
aktualizacji prowadziłyby do istotnych zakłóceń w systemie taryfowym, np. pod względem 
przewidywalności decyzji regulacyjnych.

Poprawka 793
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Bez uszczerbku dla dalszej 
harmonizacji w drodze aktów 
delegowanych na podstawie art. 55 ust. 1 
lit. k), organy regulacyjne należycie 
uwzględniają zalecenie Agencji przy 
zatwierdzaniu lub ustalaniu taryf 
przesyłowych lub metod ich wyznaczania 
zgodnie z art. 59 ust. 6 lit. a) [recast of 
Directive 2009/72/EC as proposed by 
COM(2016) 864/2].

skreśla się
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Or. en

Poprawka 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Bez uszczerbku dla dalszej 
harmonizacji w drodze aktów 
delegowanych na podstawie art. 55 ust. 1 
lit. k), organy regulacyjne należycie 
uwzględniają zalecenie Agencji przy 
zatwierdzaniu lub ustalaniu taryf 
przesyłowych lub metod ich wyznaczania 
zgodnie z art. 59 ust. 6 lit. a) [recast of 
Directive 2009/72/EC as proposed by 
COM(2016) 864/2].

10. Informacje publikowane na mocy
art. 16 ust. 9 podaje się do publicznej 
wiadomości nieodpłatnie i bez żadnych 
ograniczeń związanych z ich 
wykorzystywaniem. Są one publikowane:
a) w sposób przyjazny dla użytkownika; b) 
w sposób przejrzysty, łatwo dostępny i na 
niedyskryminacyjnych zasadach; c) w 
formacie umożliwiającym pobranie; d) w 
jednym z języków urzędowych państwa 
członkowskiego lub większej ich liczbie 
oraz – o ile jednym z tych języków 
urzędowych państwa członkowskiego nie 
jest język niemiecki – w możliwie 
najszerszym zakresie w języku 
niemieckim.

Or. en

Poprawka 795
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Bez uszczerbku dla dalszej 
harmonizacji w drodze aktów 
delegowanych na podstawie art. 55 ust. 1 
lit. k), organy regulacyjne należycie 
uwzględniają zalecenie Agencji przy 
zatwierdzaniu lub ustalaniu taryf
przesyłowych lub metod ich wyznaczania
zgodnie z art. 59 ust. 6 lit. a) [recast of 

10. W ciągu sześciu miesięcy od 
wejścia w życie, a następnie co dwa lata 
krajowy organ regulacyjny lub właściwi 
operatorzy systemów przesyłowych,
zgodnie z decyzją krajowego organu 
regulacyjnego, publikują informacje 
wymagane w szablonie minimalnych 
wymogów dotyczących publikacji oraz 
informacje o metodzie i wszystkich 
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Directive 2009/72/EC as proposed by 
COM(2016) 864/2].

kosztach wykorzystywanych do obliczania 
danych taryf sieciowych.

Or. en

Poprawka 796
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Bez uszczerbku dla dalszej 
harmonizacji w drodze aktów 
delegowanych na podstawie art. 55 ust. 1 
lit. k), organy regulacyjne należycie 
uwzględniają zalecenie Agencji przy 
zatwierdzaniu lub ustalaniu taryf 
przesyłowych lub metod ich wyznaczania 
zgodnie z art. 59 ust. 6 lit. a) [recast of 
Directive 2009/72/EC as proposed by 
COM(2016) 864/2].

10. Bez uszczerbku dla dalszej 
harmonizacji w drodze zwykłej procedury 
ustawodawczej, organy regulacyjne stosują 
wytyczne Agencji przy zatwierdzaniu lub 
ustalaniu taryf przesyłowych lub metod ich 
wyznaczania zgodnie z art. 59 ust. 6 lit. a) 
[recast of Directive 2009/72/EC as 
proposed by COM(2016) 864/2].

Or. en

Poprawka 797
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Agencja monitoruje wykonanie jej 
zalecenia oraz przedstawia sprawozdanie 
Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku. 
Agencja aktualizuje swoje zalecenie 
przynajmniej raz na dwa lata.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 798
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Agencja monitoruje wykonanie jej 
zalecenia oraz przedstawia sprawozdanie 
Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku. 
Agencja aktualizuje swoje zalecenie 
przynajmniej raz na dwa lata.

skreśla się

Or. en

Poprawka 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Agencja monitoruje wykonanie jej 
zalecenia oraz przedstawia sprawozdanie 
Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku. 
Agencja aktualizuje swoje zalecenie 
przynajmniej raz na dwa lata.

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Metody wyznaczania taryf i opłaty sieciowe opierają się na wpływach krajowych i 
regionalnych. Harmonizacja opłat sieciowych jest sprzeczna z zasadą pomocniczości. W 
związku z tym w gestii agencji ACER nie leży wydanie zalecenia w tych ramach.

Poprawka 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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11. Agencja monitoruje wykonanie jej 
zalecenia oraz przedstawia sprawozdanie
Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku. 
Agencja aktualizuje swoje zalecenie 
przynajmniej raz na dwa lata.

11. Agencja regularnie publikuje
sprawozdanie podsumowujące na temat 
informacji podawanych do publicznej 
wiadomości przez krajowe organy 
regulacyjne lub operatorów systemów 
przesyłowych na mocy art. 16 ust. 9. Po 
opublikowaniu dwóch edycji tego 
sprawozdania podsumowującego Agencja
może sporządzić opinię skierowaną do 
organów regulacyjnych w sprawie 
przejrzystości taryf przesyłowych.

Or. en

Poprawka 801
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) utrzymywanie lub zwiększanie 
zdolności połączeń wzajemnych poprzez
optymalizację wykorzystania istniejących 
połączeń wzajemnych i inwestycje w sieć, 
w szczególności w nowych połączeniach 
wzajemnych. Jeżeli dochody nie mogą 
zostać efektywnie wykorzystane do celów 
określonych w akapicie pierwszym lit. a) 
lub b), wówczas mogą zostać 
wykorzystane – z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia przez organy regulacyjne 
danego państwa członkowskiego – jako 
dochód brany pod uwagę przy 
zatwierdzaniu metod kalkulacji lub 
ustalania taryf w sieciach.

Or. en

(Ostatnia część tego ustępu pochodzi z pierwotnego tekstu rozporządzenia.)

Uzasadnienie

Z dochodów z ograniczeń należy finansować nie tylko budowę nowych, lecz także 
modernizację istniejących połączeń wzajemnych, gdyż może ona w równym stopniu 
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doprowadzić do eliminacji ograniczeń. Niniejsza poprawka wpisuje się też w kontekst zasady 
ustanowionej w ust. 1 tego artykułu („ani [nie] zniechęcać do zmniejszania ograniczeń 
przesyłowych”) i jest nieodłącznie związana z art. 59 ust. 3 („ma również zastosowanie do 
przypadków znaczącego wzrostu zdolności istniejących połączeń wzajemnych”).

Poprawka 802
Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) utrzymywanie lub zwiększanie 
zdolności połączeń wzajemnych poprzez
skoordynowane działania zaradcze lub
inwestycje w sieć, szczególnie aż do 
osiągnięcia wartości docelowej w zakresie 
zdolności przesyłowych na każdej granicy 
stref transgranicznych.

Or. en

Uzasadnienie

The proposal that congestion revenues should be used to increase and to guarantee the 
firmness of cross-border capacity is fully supported. However the prohibition to use 
congestion revenues to lower network tariffs provided for in Regulation 714/2009 is not 
justified and would even go against economic efficiency. Investments by TSOs were made to 
build interconnection capacity. Such investments are usually financed by the increase of 
national tariffs. Therefore, it is justified to use congestion income in order to lower tariffs, 
thus “paying back” grid users for an investment in the past. The option to use interconnector 
congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Poprawka 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie lub zwiększanie 
zdolności połączeń wzajemnych poprzez 

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

inwestycje w sieć, aż do osiągnięcia 
wartości docelowej w zakresie zdolności 
przesyłowych na każdej granicy stref 
transgranicznych.

Or. en

Poprawka 804
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) utrzymywanie lub zwiększanie 
zdolności połączeń wzajemnych poprzez
skoordynowane działania zaradcze lub
inwestycje w sieć.

Or. en

Poprawka 805
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 806
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) integracja rozwoju sieci 
przesyłowej morskiej energii wiatrowej i 
podłączenie energii elektrycznej 
wytwarzanej na morzu do lądowej sieci 
przesyłowej;

Or. en

Poprawka 807
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) obniżanie taryf

Or. en

Poprawka 808
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) rozwój magazynowania energii 
elektrycznej w elektrowniach szczytowo-
pompowych.

Or. en

Poprawka 809
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 810
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Choć pomysł, aby dochody z ograniczeń były wykorzystywane w celu zwiększenia i 
zagwarantowania solidność transgranicznej zdolności przesyłowej zgodnie z 
rozporządzeniem nr 714/2009, został uzgodniony z Agencją i przez nią poparty, zakaz 
przeznaczania dochodów z ograniczeń na obniżanie taryf sieciowych nie jest uzasadniony.

Poprawka 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli dochody nie mogą zostać efektywnie 
wykorzystane do celów określonych w 
akapicie pierwszym lit. a) lub 
b), umieszcza się je na odrębnym koncie 
wewnętrznym z myślą o ich wykorzystaniu 
w przyszłości w tych celach. W 
przeciwnym razie mogą one zostać 
wykorzystane – z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia przez organy regulacyjne 
państw członkowskich, których to dotyczy 
– do wysokości maksymalnej kwoty 
określonej przez te organy regulacyjne, 
jako dochód uwzględniany przez organy 
regulacyjne przy zatwierdzaniu metod 
obliczania lub ustalania taryf sieciowych.
Pozostałą część dochodów umieszcza się 
na odrębnym koncie wewnętrznym do 
czasu, kiedy będzie mogła być 
wykorzystana do celów określonych 
w akapicie pierwszym lit. a) lub b). Organ 
regulacyjny informuje Agencję 
o zatwierdzeniu, o którym mowa 
w akapicie drugim.

Or. en
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Poprawka 812
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli dochody nie mogą zostać efektywnie 
wykorzystane do celów określonych w 
akapicie pierwszym lit. a) lub b), mogą one 
zostać wykorzystane – z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia przez organy regulacyjne 
państw członkowskich, których to dotyczy 
– do wysokości maksymalnej kwoty 
określonej przez te organy regulacyjne, 
jako dochód uwzględniany przez organy 
regulacyjne przy zatwierdzaniu metod 
obliczania lub ustalania taryf sieciowych. 
Pozostałą część dochodów umieszcza się
na odrębnym koncie wewnętrznym do 
czasu, kiedy będzie mogła być 
wykorzystana do celów określonych 
w akapicie pierwszym lit. a) lub b). Organ 
regulacyjny informuje Agencję 
o zatwierdzeniu, o którym mowa 
w akapicie drugim.

Or. en

Uzasadnienie

The proposed amendment is aimed to reestablish the possibility to use congestion revenues as 
a way to reduce the level of network tariffs as it was set in the third electricity package.

It shall be maintained the possibility for NRAs to use congestion revenues when setting the 
methodology for calculating network tariffs. By using the congestion income for tariff 
reduction a sufficiently wide range of options remain available. This would permit NRAs to 
implement the solution that best suits national laws, taxes and accounting, standards and 
rules, and take into account the specific situation of the TSO. It would also make certain that 
European consumers are fully behind interconnector projects and can benefit from them.

Furthermore, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but 
only collected by them. It is therefore logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors flows back to grid users through a reduction of grid tariffs. This would also 
aids in ensuring public acceptance of new interconnectors because the revenues from 
congestion eventually go back to energy consumers.
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Poprawka 813
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli dochody nie mogą zostać efektywnie 
wykorzystane do celów określonych w 
akapicie pierwszym lit. a), b), ba) lub
bc), umieszcza się je na odrębnym koncie 
wewnętrznym z myślą o ich wykorzystaniu 
w przyszłości w tych celach.
Niezależnie od przepisów akapitu 
drugiego w państwach członkowskich, w 
których osiągnięto unijny cel wynoszący 
15 % docelowego poziomu połączeń 
wzajemnych i w których nie występuje 
żadne ograniczenie połączeń wzajemnych 
ani nie jest ono przewidywane, pozostałe 
dochody mogą zostać wykorzystane jako 
dochód uwzględniany przez krajowe 
organy regulacyjne danego państwa 
członkowskiego przy zatwierdzaniu 
metody obliczania lub ustalania taryf 
sieciowych.

Or. en

Poprawka 814
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli dochody nie mogą zostać efektywnie 
wykorzystane do celów określonych
w akapicie pierwszym lit. a) lub b),
wówczas mogą zostać wykorzystane –
z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez 
organy regulacyjne państw 
członkowskich, których to dotyczy – jako 
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dochód brany pod uwagę przez organy 
regulacyjne przy zatwierdzaniu metod 
kalkulacji lub ustalania taryf w sieciach.

Or. en

Poprawka 815
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli dochody nie mogą zostać efektywnie 
wykorzystane do celów określonych w 
akapicie pierwszym lit. a) lub b),

Or. en

Uzasadnienie

Sugerujemy usunięcie tekstu zawartego we wniosku i zachowanie obecnego brzmienia 
rozporządzenia nr 714/2009 tak jak w ust. 2 lit. a).

Poprawka 816
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli dochody nie mogą zostać efektywnie 
wykorzystane do celów określonych w 
akapicie pierwszym lit. a) lub b),

Or. en



AM\1133367PL.docx 35/203 PE609.625v01-00

PL

Poprawka 817
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli dochody nie mogą zostać efektywnie 
wykorzystane do celów określonych w 
akapicie pierwszym lit. a) lub b), mogą one 
zostać wykorzystane w celu obniżenia 
taryf.

Or. en

Poprawka 818
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli cele określone w akapicie 
pierwszym lit. a) i b) zostaną osiągnięte, 
pozostałe dochody wykorzystuje się jako 
dochód brany pod uwagę przez krajowe 
organy regulacyjne przy zatwierdzania 
metod kalkulacji lub ustalania taryf w 
sieciach.

Or. en

Poprawka 819
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

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

skreśla się

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest nieodłącznie związana z poprzednim ustępem.

Poprawka 820
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wykorzystanie dochodów zgodnie z 
ust. 2 lit. a) i b) następuje zgodnie z 
metodą zaproponowaną przez Agencję i 
zatwierdzoną przez Komisję. Propozycję 
Agencji przedkłada się Komisji do dnia 

skreśla się
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[OP: 12 months after entry into force] r. i 
zatwierdza w terminie sześciu miesięcy.

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nadaje ACER uprawnienia do przedstawiania propozycji metod 
wykorzystywania dochodu z ograniczeń. Taki wymóg bezpośrednio wpływa na wyłączną 
kompetencję operatorów systemów przesyłowych związaną z ich pełną odpowiedzialnością za 
inwestycje w system przesyłowy. Ten wymóg dotyczący nowych kompetencji ACER może 
prowadzić do kosztów utopionych w przypadku niewłaściwie wykorzystanych inwestycji. 
Dlatego proponujemy skreślenie ust. 3 tego artykułu.

Poprawka 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystanie dochodów zgodnie z ust. 2 
lit. a) i b) następuje zgodnie z metodą 
zaproponowaną przez Agencję i 
zatwierdzoną przez Komisję. Propozycję 
Agencji przedkłada się Komisji do dnia 

skreśla się
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[OP: 12 months after entry into force] r. i 
zatwierdza w terminie sześciu miesięcy.

Or. en

Poprawka 822
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 823
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 824
Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 825
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 826
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się
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ich wykorzystaniu w przyszłości w tych 
celach.

Or. en

Poprawka 827
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W państwach członkowskich lub 
państwach trzecich wykorzystujących 
dochody z połączeń wzajemnych jako 
dochód uwzględniany przy obliczaniu 
taryf sieciowych w ramach polityki 
wyraźnie ukierunkowanej na przyciąganie 
nowych inwestycji w zdolność połączeń 
wzajemnych, wszelkie dochody 
pochodzące z alokacji zdolności 
wytwórczych na rzecz połączeń 
wzajemnych posiadanych lub 
eksploatowanych przez podmioty prawne 
odrębne od głównego systemu 
przesyłowego mogą być wykorzystywane, 
pod warunkiem zgody organów 
regulacyjnych państw członkowskich, 
których to dotyczy, do wysokości 
maksymalnej kwoty ustalonej przez te 
organy regulacyjne, jako dochód brany 
pod uwagę przez te organy regulacyjne 
przy zatwierdzaniu metody kalkulacji lub 
ustalania taryf sieciowych.

Or. en

Poprawka 828
Evžen Tošenovský

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

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

4. Operatorzy systemów 
przesyłowych składają sprawozdanie z 
faktycznego wykorzystania tych 
dochodów. Każdego roku krajowe organy 
regulacyjne publikują sprawozdanie 
prezentujące kwotę dochodów uzyskanych 
w okresie dwunastu miesięcy kończącym 
się 31 grudnia tego samego roku i sposób 
ich wykorzystania.

Or. en

Poprawka 829
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Operatorzy systemów 
przesyłowych składają sprawozdanie z 
faktycznego wykorzystania dochodów z 
ograniczeń. Każdego roku krajowe organy 
regulacyjne publikują sprawozdanie 
prezentujące kwotę dochodów uzyskanych 
w okresie dwunastu miesięcy kończącym 
się 31 grudnia tego samego roku i sposób 
ich wykorzystania.
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dochody te wykorzystano zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia 
oraz metodą opracowaną na podstawie 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission proposes to scrap the possibility for TSOs to use congestion income to 
reduce the level of transmission tariffs. ENTSO-E fully supports the Commission’s objective 
to invest in and maintain cross-border transmission capacity for the benefit of European 
welfare. However, the present proposals could actually have the opposite effect and reduce 
incentives for interconnectors, through two conflicting effects: - considering that congestion 
revenues should mandatorily be spent sooner (points (a) and (b)) or later (separate account) 
for implementing operational measures and investing may result in costs that are 
economically not justified for the community,- Preventing the use of congestion income to 
reduce tariffs would lead to tariff increases which may undermine public acceptance for new 
interconnectors. Today, cross-border investments are, in many cases, funded by national TSO 
tariffs during the corresponding depreciation period, which provide financial leverage to 
foster investments. Similarly, operational measures to guarantee the availability of capacity 
are funded by TSO tariffs. Those costs are accepted by national regulators when they are 
economically justified for the community. Since all TSO “efficient” costs are covered by TSO 
tariffs, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but only 
collected by them. It is therefore only logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors should flow back to grid users through a reduction of grid tariffs. This helps 
ensuring public acceptance since the revenues from congestion eventually go back to energy 
consumers.

Poprawka 830
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Operatorzy systemów 
przesyłowych z wyprzedzeniem wyraźnie 
określają sposób wykorzystania wszelkich
dochodów z ograniczeń oraz składają 
sprawozdanie z faktycznego wykorzystania 
tych dochodów. Każdego roku, do dnia 31 
lipca, krajowe organy regulacyjne 
publikują sprawozdanie prezentujące 
kwotę dochodów uzyskanych w okresie 
dwunastu miesięcy kończącym się 30 

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

przedsięwzięcia, na które wykorzystano te 
dochody.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje usunięcie możliwości, aby operatorzy systemów przesyłowych 
wykorzystywali dochody z ograniczeń w celu obniżenia poziomu taryf przesyłowych.

Poprawka 831
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Operatorzy systemów 
przesyłowych z wyprzedzeniem wyraźnie 
określają sposób wykorzystania wszelkich 
dochodów z ograniczeń oraz składają 
sprawozdanie z faktycznego wykorzystania 
tych dochodów. Każdego roku, do dnia 31 
lipca, krajowe organy regulacyjne 
publikują sprawozdanie prezentujące 
kwotę dochodów uzyskanych w okresie 
dwunastu miesięcy kończącym się 30 
czerwca tego samego roku i sposób ich 
wykorzystania, w tym konkretne 
przedsięwzięcia, na które wykorzystano te 
dochody, kwoty umieszczone na odrębnym 
koncie lub kwoty użyte do obliczenia taryf 
sieciowych, wraz z weryfikacją, czy 
dochody te wykorzystano zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia. W 
takich przypadkach, jeśli niektóre 
dochody z ograniczeń są wykorzystywane 
do kalkulacji taryf sieciowych, w 
sprawozdaniu można określić, czy 
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operatorzy systemów przesyłowych 
wywiązali się z zobowiązań i spełnili 
kryteria dotyczące bilansu określone na 
postawie ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz przeznaczania dochodów z ograniczeń na obniżanie taryf sieciowych nie jest 
uzasadniony.

Poprawka 832
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W państwach członkowskich lub 
państwach trzecich wykorzystujących 
dochody z połączeń wzajemnych jako 
dochód uwzględniany przy obliczaniu 
taryf sieciowych w ramach polityki 
wyraźnie ukierunkowanej na przyciąganie 
nowych inwestycji w zdolność połączeń 
wzajemnych, wszelkie dochody 
pochodzące z alokacji zdolności 
wytwórczych na rzecz połączeń 
wzajemnych posiadanych lub 
eksploatowanych przez podmioty prawne 
odrębne od głównego systemu 
przesyłowego mogą być wykorzystywane, 
pod warunkiem zgody organów 
regulacyjnych państw członkowskich, 
których to dotyczy, do wysokości 
maksymalnej kwoty ustalonej przez te 
organy regulacyjne, jako dochód brany 
pod uwagę przez te organy regulacyjne 
przy zatwierdzaniu metody kalkulacji lub 
ustalania taryf sieciowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Regulatory discretion to return congestion revenues to consumers via network tariffs outlined 
in Art 17 (2) of the Regulation on the International Electricity Market provides a foundation 
for private 3rd party interconnector models, such as the ‘cap and floor’ regime used in the 
UK and the Netherlands. This regime has stimulated great investment and interest to date and 
creates a market to further the Commission’s goal of greater interconnection.The removal of 
this discretion would prevent both the continued operation of the ‘cap and floor’ regime and 
the possibility of other Member States adopting similar approaches. This amendment will 
allow the continued delivery on the Commission’s interconnector targets, via innovative 
solutions that incentivise private 3rd parties to provide the necessary incentives to correct for 
what would otherwise be market failures.

Poprawka 833
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W państwach członkowskich lub 
państwach trzecich wykorzystujących 
dochody z połączeń wzajemnych jako 
dochód uwzględniany przy obliczaniu 
taryf sieciowych w ramach polityki 
wyraźnie ukierunkowanej na przyciąganie 
nowych inwestycji w zdolność połączeń 
wzajemnych, wszelkie dochody 
pochodzące z alokacji zdolności 
wytwórczych na rzecz połączeń 
wzajemnych posiadanych lub 
eksploatowanych przez podmioty prawne 
odrębne od głównego systemu 
przesyłowego mogą być wykorzystywane, 
pod warunkiem zgody organów 
regulacyjnych państw członkowskich, 
których to dotyczy, do wysokości 
maksymalnej kwoty ustalonej przez te 
organy regulacyjne, jako dochód brany 
pod uwagę przez te organy regulacyjne 
przy zatwierdzaniu metody kalkulacji lub 
ustalania taryf sieciowych.

Or. en
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Poprawka 834
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie monitorują 
wystarczalność zasobów na swoim 
terytorium w oparciu o krajową ocenę 
wystarczalności zasobów, sporządzoną z 
uwzględnieniem oceny wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim
przewidzianej w art. 19. Metoda 
przeprowadzenia krajowej oceny 
wystarczalności zasobów jest określana 
przez państwo członkowskie i uwzględnia 
metodę, o której mowa w art. 19 ust. 4.

Or. en

Poprawka 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 714/2009

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie monitorują 
wystarczalność zasobów na swoim 
terytorium w oparciu o krajową ocenę 
wystarczalności zasobów, która powinna 
wziąć pod uwagę ocenę wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim 
przewidzianą w Art. 19. Metodologia 
przeprowadzenia krajowej oceny 
wystarczalności zasobów zostanie 
określona przez państwa członkowskie i 
weźmie pod uwagę metodologię określoną 
w Art. 19 ust. 4.

Or. pl
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Uzasadnienie

Głównym punktem odniesienia przy wprowadzaniu mechanizmów mocowych powinna być 
ocena wystarczalności zasobów przeprowadzona na poziomie krajowym.

Poprawka 836
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov, Ashley Fox, Evžen 
Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie monitorują 
wystarczalność zasobów na swoim 
terytorium w oparciu o krajową ocenę 
wystarczalności zasobów, sporządzoną z 
uwzględnieniem oceny wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim
przewidzianej w art. 19. Metoda 
przeprowadzenia krajowej oceny 
wystarczalności zasobów jest określana 
przez państwo członkowskie i uwzględnia 
metodę, o której mowa w art. 19 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej można zapewnić tylko wówczas, jeśli 
przeprowadzanie oceny wystarczalności zasobów pozostanie w zakresie kompetencji państw 
członkowskich. Choć monitorowanie i ocena wystarczalności zasobów na szczeblu 
europejskim mogłyby być pomocne, powinny one jedynie uzupełniać i wspierać oceny 
krajowe. Na szczeblu europejskim nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich wymogów 
krajowych w sposób wystarczająco szczegółowy, a co za tym idzie, nie można odpowiednio 
ocenić wystarczalności systemu.

Poprawka 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

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

1. Państwa członkowskie monitorują 
wystarczalność zasobów na swoim 
terytorium w oparciu o krajową ocenę 
wystarczalności zasobów, sporządzoną z 
uwzględnieniem oceny wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim
przewidzianej w art. 19. Metoda 
przeprowadzenia krajowej oceny 
wystarczalności zasobów jest określana 
przez państwo członkowskie i uwzględnia 
metodę, o której mowa w art. 19 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie uwzględnia zasady pomocniczości. Choć monitorowanie i ocena 
wystarczalności zasobów na szczeblu europejskim są potrzebne i mogłyby okazać się 
pomocne, ocena wystarczalności zasobów na poziomie europejskim powinna jedynie 
uzupełniać i wspierać krajowe oceny wystarczalności zasobów. Tylko oceny dokonywane na 
szczeblu krajowym mogą zapewnić wystarczający poziom szczegółowości. W ocenie 
wystarczalności zasobów na poziomie europejskim nie ma możliwości uwzględnienia 
wszystkich warunków krajowych w sposób wystarczająco szczegółowy, a co za tym idzie 
dokonania odpowiedniej oceny wystarczalności systemu.

Poprawka 838
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie monitorują 
wystarczalność zasobów na swoim 
terytorium w oparciu o krajową ocenę 
wystarczalności zasobów, sporządzoną z 
uwzględnieniem oceny wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim
przewidzianej w art. 19. Metoda 
przeprowadzenia krajowej oceny 
wystarczalności zasobów jest określana 
przez państwo członkowskie i uwzględnia 
metodę, o której mowa w art. 19 ust. 4.

Or. en
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Poprawka 839
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie monitorują 
wystarczalność zasobów na swoim 
terytorium w oparciu o ocenę 
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim przewidzianą w art. 19 oraz o 
ocenę wystarczalności o regionalnym i 
krajowym zakresie geograficznym 
obejmującym terytorium danego państwa 
członkowskiego, przeprowadzoną zgodnie 
z metodą określoną w art. 19.

Or. en

Poprawka 840
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie monitorują 
wystarczalność zasobów na swoim 
terytorium w oparciu o ocenę 
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim przewidzianą w art. 19.
Wszelkie metody oceny wystarczalności 
zasobów odpowiednio uwzględniają 
ewolucję odbioru energii elektrycznej oraz 
unijne prawodawstwo w dziedzinie 
efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 841
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Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie monitorują 
wystarczalność zasobów na swoim 
terytorium w oparciu o ocenę 
wystarczalności zasobów na poziomie
krajowym. Państwa członkowskie mogą 
odnieść się do metody oceny 
wystarczalności zasobów na poziomie
europejskim przewidzianej w art. 19.

Or. en

Poprawka 842
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie monitorują 
wystarczalność zasobów na swoim 

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

terytorium, biorąc pod uwagę połączenia 
wzajemne systemu i dane z oceny
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim przewidzianej w art. 19.

Or. fr

Poprawka 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie
wykorzystują wyniki oceny
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim przewidzianej w art. 19, aby 
zweryfikować problemy wystarczalności 
zasobów na swoim terytorium.

Or. en

Poprawka 845
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 846
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Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 847
Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie monitorują 
wystarczalność zasobów na swoim 
terytorium zgodnie z metodą
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim przewidzianą w art. 19 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne zasady i unijne metody oceny wystarczalności mocy wytwórczych są konieczne, aby 
zharmonizować różne poziomy ocen (ogólnoeuropejski i krajowy) oraz ewentualnie 
porównywać wyniki różnych badań i ocen.

Poprawka 848
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

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

1. Państwa członkowskie monitorują
wystarczalność zasobów na swoim 
terytorium zgodnie z metodą
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim przewidzianą w art. 19 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Member States, being the ultimate subjects responsible for security of electricity supply shall 
monitor resource adequacy within their territory and shall carry out their own adequacy 
assessments and studies by adopting specific detailed representation of network topology and 
market structure (typically at European level due to computational reasons both market and 
power models have simplified representation/clustering of generation units/assets of 
transmission, therefore further details for internal network might be necessary in order to 
evaluate internal congestions and or local scarcity situation). Common rules and EU 
methodologies for generation adequacy assessment are needed in order to harmonize the 
different level of assessment (pan-European and National) and to make possible the 
comparison of results among different studies and assessments.

Poprawka 849
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Tylko oceny dokonywane na szczeblu krajowym mogą zapewnić wystarczający poziom 
szczegółowości.

Poprawka 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Jeżeli w ocenie wystarczalności 
zasobów na terytorium państw 
członkowskich (w której bierze się pod 
uwagę połączenia wzajemne systemu i 
dane z oceny wystarczalności zasobów na
poziomie europejskim) stwierdzono 
istnienie problemu, państwa członkowskie 
identyfikują wszelkie zakłócenia 
regulacyjne, które spowodowały 
wystąpienie tego problemu lub się do niego 
przyczyniły.

Or. fr

Poprawka 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 852
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

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

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

Or. en

Poprawka 853
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 854
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w ocenie wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim 
stwierdzono istnienie problemu 
wystarczalności zasobów, państwa 
członkowskie identyfikują wszelkie 

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

niedoskonałości rynku lub zakłócenia 
regulacyjne, które spowodowały 
wystąpienie tego problemu lub się do niego 
przyczyniły.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ niedoskonałości rynku także mogą powodować problemy wystarczalności zasobów, 
również zasługują na identyfikację i znalezienie rozwiązań.

Poprawka 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie tylko zakłócenia regulacyjne, lecz także niedoskonałości rynku, takie jak bariery wejścia, 
zachowania antykonkurencyjne czy ograniczony dostęp do finansowania, mogą 
nieproporcjonalnie obciążać niektóre technologie lub podmioty, przyczyniając się do 
powstawania problemów wystarczalności zasobów.

Poprawka 856
Kathleen Van Brempt

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

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

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

Or. en

Poprawka 857
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz zakłóceń regulacyjnych także niedoskonałości rynku, takie jak bariery wejścia, 
zachowania antykonkurencyjne czy ograniczony dostęp do finansowania, mogą 
nieproporcjonalnie obciążać pewne technologie lub niektórych uczestników rynku, 
przyczyniając się do powstawania problemów wystarczalności zasobów. Ważne jest, aby 
wykraczać poza same bariery regulacyjne.

Poprawka 858
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 859
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 860
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Oceny wystarczalności zasobów powinny być dokonywane na szczeblu państw członkowskich, 
zatwierdzane przez krajowe organy regulacyjne i opierać się na wspólnej europejskiej 
metodzie określonej przez ENTSO energii elektrycznej.

Poprawka 861
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie uwzględnia zasady pomocniczości. Choć monitorowanie i ocena 
wystarczalności zasobów na szczeblu europejskim są potrzebne i mogłyby okazać się 
pomocne, ocena wystarczalności zasobów na poziomie europejskim powinna jedynie 
uzupełniać i wspierać krajowe oceny wystarczalności zasobów. Tylko oceny dokonywane na 
szczeblu krajowym mogą zapewnić wystarczający poziom szczegółowości. W ocenie 
wystarczalności zasobów na poziomie europejskim nie ma możliwości uwzględnienia 
wszystkich warunków krajowych w sposób wystarczająco szczegółowy, a co za tym idzie, 
dokonania odpowiedniej oceny wystarczalności systemu.
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Poprawka 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 714/2009

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Głównym punktem odniesienia przy wprowadzaniu mechanizmów mocowych powinna być 
ocena wystarczalności zasobów przeprowadzona na poziomie krajowym.
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Poprawka 864
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 865
András Gyürk, György Hölvényi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 866
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Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie publikują 
harmonogram przyjęcia i plan wdrożenia
środków mających na celu 
wyeliminowanie stwierdzonych zakłóceń 
regulacyjnych i niedoskonałości rynku. 
Podejmując kroki w celu zaradzenia 
problemom wystarczalności zasobów, 
państwa członkowskie w szczególności
zapewniają, by przyczyniały się one do 
osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i 
energii na rok 2030 oraz celów na rok 
2050 związanych z dekarbonizacją, a 
także usuwają zakłócenia regulacyjne, 
umożliwiają stosowanie cen 
odzwierciedlających niedobór, rozwijanie 
połączeń wzajemnych, magazynowanie
energii, elastyczność po stronie popytu, 
rozproszone zasoby energetyczne i 
efektywności energetyczną. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
harmonogramach Komisję celem 
zatwierdzenia. Komisja ocenia, czy środki 
te są wystarczające, aby wyeliminować 
zakłócenia na rynku, i wydaje decyzję w 
sprawie zgodności działań zawartych w 
harmonogramach państw członkowskich z 
ogólnymi celami unii energetycznej.
Państwa członkowskie regularnie składają 
sprawozdania z postępów we wdrażaniu 
działań określonych w harmonogramach.
Działania mogą obejmować:
a) usuwanie zakłóceń regulacyjnych i 
niedoskonałości rynku, szczególnie 
przeszkód dla zwiększenia efektywności 
energetycznej, elastyczności i 
wprowadzania energii ze źródeł 
odnawialnych;
b) eliminację potencjalnej nadpodaży 
zdolności wytwórczych na rynku, w 
pierwszej kolejności przez usunięcie z sieci 
elektroenergetycznej najbardziej 
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zanieczyszczających i najmniej 
elastycznych zasobów;
c) zniesienie pułapów cenowych;
d) wprowadzenie funkcji 
administracyjnego ustalania cen 
odzwierciedlających niedobór, o czym jest 
mowa w art. 44 [The Commission 
regulation establishing a guideline on 
electricity balancing];
e) zwiększenie zdolności połączeń 
wzajemnych w razie potrzeby, zgodnie z 
oceną wystarczalności i celem dotyczącym 
połączeń wzajemnych, oraz wzmocnienie i 
optymalizację sieci wewnętrznej, aby 
zaradzić ograniczeniom;
f) zwiększenie efektywności energetycznej, 
rozwój odpowiedzi odbioru i zdolności 
magazynowania; 

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy w sprawie wystarczalności zasobów muszą ujmować wszystkie zasady rynkowe 
określone w poprzednich artykułach, np. art. 3 i 16, aby stworzyć podstawy do podejmowania 
decyzji w sprawie zdolności wytwórczych. Należy zatem wymienić je tu wszystkie.

Poprawka 867
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Decyzja o wprowadzeniu 
mechanizmu zdolności wytwórczych 
powinna stanowić ostateczność. Decyzja o 
wprowadzeniu mechanizmów zdolności 
wytwórczych musi opierać się na 
regionalnych ocenach wystarczalności 
zasobów. Oceny te powinny stanowić 
czynnik decydujący przy wprowadzaniu 
mechanizmów zdolności wytwórczych.
Państwa członkowskie publikują 
harmonogram przyjęcia środków mających 
na celu wyeliminowanie stwierdzonych 
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energii, środków po stronie popytu i 
efektywności energetycznej.

zakłóceń regulacyjnych. Podejmując kroki 
w celu zaradzenia problemom 
wystarczalności zasobów, państwa 
członkowskie w szczególności rozważają
zwiększenie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych, usunięcie zakłóceń 
regulacyjnych, umożliwienie stosowania 
cen odzwierciedlających niedobór, 
rozwijanie połączeń wzajemnych, 
magazynowania energii, środków po 
stronie popytu i efektywności 
energetycznej. Przy rozwiązywaniu 
problemów z wystarczalnością zasobów 
państwa członkowskie stosują zestaw 
jasnych i przejrzystych kryteriów, zgodnie 
z którymi beneficjentami mechanizmów 
zdolności wytwórczych są w pierwszej 
kolejności opcje najbardziej 
zrównoważone, po przeprowadzeniu 
konsultacji w sprawie proponowanego 
mechanizmu co najmniej z sąsiadującymi 
państwami członkowskimi, z którymi są 
one połączone siecią energetyczną. 
Państwa członkowskie w szczególności:

Or. en

Poprawka 868
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie
napotykające problemy wystarczalności 
zasobów publikują plan działania wraz z 
harmonogramem przyjęcia środków 
mających na celu wyeliminowanie 
stwierdzonych zakłóceń regulacyjnych. 
Podejmując kroki w celu zaradzenia 
problemom wystarczalności zasobów, 
państwa członkowskie uwzględniają 
zasady określone w art. 3, a w
szczególności:
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magazynowania energii, środków po 
stronie popytu i efektywności 
energetycznej.

a) usuwają zakłócenia regulacyjne;
b) znoszą istniejące pułapy cenowe;
c) umożliwiają stosowanie cen 
odzwierciedlających niedobór przez 
swobodne kształtowanie się cen;
d) zwiększają zdolność połączeń 
wzajemnych;
e) umożliwiają niezakłócony dostęp do 
rynku wszystkim jego uczestnikom
f) rozwijają magazynowanie energii;
g) rozwijają środki po stronie popytu;
h) inwestują w efektywność energetyczną.

Or. en

Poprawka 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Podejmując kroki w celu 
zaradzenia problemom wystarczalności 
zasobów, państwa członkowskie rozważają 
usunięcie zakłóceń regulacyjnych, 
umożliwienie stosowania cen 
odzwierciedlających niedobór, rozwijanie 
połączeń wzajemnych, magazynowania 
energii, środków po stronie popytu i 
efektywności energetycznej.

Or. fr

Poprawka 870
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 871
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 872
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie, w których 
stwierdzono problemy wystarczalności,
publikują plan wdrożenia wraz ze spójnym 
harmonogramem przyjęcia środków 
mających na celu wyeliminowanie 
stwierdzonych zakłóceń regulacyjnych i 
rynkowych. Podejmując kroki w celu 
zaradzenia problemom wystarczalności 
zasobów, państwa członkowskie
zachowują zgodność z art. 3, a w 
szczególności:
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Or. en

Poprawka 874
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) usuwają zakłócenia regulacyjne i 
niedoskonałości rynku, a szczególnie 
przeszkody dla efektywności energetycznej 
i wprowadzania energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 875
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) eliminują potencjalną nadpodaż 
zdolności wytwórczych na rynku, w 
pierwszej kolejności przez usunięcie z sieci 
elektroenergetycznej najbardziej 
zanieczyszczających i najmniej 
elastycznych zasobów;

Or. en

Poprawka 876
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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c) zwiększają zdolność połączeń 
wzajemnych w razie potrzeby i usuwają 
ograniczenia w sieci wewnętrznej;

Or. en

Poprawka 877
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwiększają efektywność 
energetyczną, środki z zakresu odpowiedzi 
odbioru i zdolności magazynowania;

Or. en

Poprawka 878
Carolina Punset

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie ustanawiają 
zestaw wskaźników na potrzeby 
sprawozdawczości dotyczącej skuteczności 
środków przyjętych na podstawie art. 3 i 
odpowiednio dokonują przeglądu 
ewentualnego mechanizmu zdolności 
wytwórczych, który miałby zostać 
wprowadzony.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest ustanowienie ram zapewniających, by wprowadzanie mechanizmu zdolności 
wytwórczych stanowiło ostateczność. Wprowadzanie wskaźników i obowiązku 
sprawozdawczości w zakresie ewolucji zidentyfikowanego problemu przyczyni się do 
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ograniczenia zakłócającego wpływu, jaki mechanizm zdolności wytwórczych wywierałby na 
rynek.

Poprawka 879
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W razie wprowadzenia nowego 
mechanizmu zdolności wytwórczych plan 
jego wdrożenia powinien też obejmować 
kompleksową strategię stopniowego 
wycofywania, w tym ramy czasowe 
obowiązywania tego mechanizmu.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami związanymi z art. 23 (i 18a) mechanizmy zdolności wytwórczych 
wprowadzane w następstwie problemu wystarczalności zasobów (ostatni ustęp art. 23) 
powinny być tymczasowe i przewidywać ramy czasowe wycofywania.

Poprawka 880
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Celem przeglądu państwa 
członkowskie przedkładają Komisji plan 
działania z harmonogramem przyjęcia 
środków mających na celu 
wyeliminowanie ewentualnych zakłóceń 
regulacyjnych.

Or. en
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Poprawka 881
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Komisja może zdecydować, w 
terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
planu działania, czy środki te są 
wystarczające do usunięcia zakłóceń 
regulacyjnych, i może nałożyć na państwa 
członkowskie obowiązek wprowadzenia 
odpowiednich zmian w planie działania.

Or. en

Poprawka 882
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Państwa członkowskie monitorują 
realizację planu działania i publikują 
rezultaty w sprawozdaniu rocznym.

Or. en

Poprawka 883
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Państwa członkowskie 
przedkładają Agencji sprawozdanie 
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dotyczące monitorowania realizacji planu 
wdrożenia celem uzyskania opinii.

Or. en

Poprawka 884
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3e. Swoją opinię wydaną na podstawie 
ust. 3 lit. d) Agencja przekazuje Komisji. 
Komisja podejmuje decyzję, czy reformy 
zostały wdrożone w sposób wystarczający.

Or. en

Poprawka 885
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a

Zasady dotyczące mechanizmów zdolności 
wytwórczych

1. Jeżeli w ocenie wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim 
stwierdzono istnienie problemu 
wystarczalności zasobów, państwa 
członkowskie mogą zająć się 
rozwiązywaniem wszystkich pozostałych 
problemów, których nie można 
wyeliminować za pomocą środków 
przewidzianych w art. 18 ust. 3, z 
poszanowaniem przepisów niniejszego 
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artykułu oraz unijnych zasad pomocy 
państwa.

2. Państwa członkowskie dokonują oceny, 
czy mechanizm zdolności wytwórczych w 
postaci rezerwy strategicznej jest w stanie 
rozwiązać problem wystarczalności. Tylko 
jeżeli z oceny wynika, że nie ma takiej 
możliwości, państwa członkowskie mogą 
wdrożyć inny rodzaj mechanizmu. Takie 
mechanizmy nie mogą powodować 
niepotrzebnych zakłóceń rynku ani 
blokować handlu transgranicznego. Są
one otwarte dla wszystkich technologii z 
zakresu wytwarzania i magazynowania 
energii, efektywności energetycznej i 
odpowiedzi odbioru. Ilość zdolności 
wytwórczych zaangażowanych w ramach 
tych mechanizmów nie może wykraczać 
poza to, co jest konieczne, aby zaradzić 
stwierdzonemu problemowi. Ilości 
nabywane w ramach mechanizmu 
zdolności wytwórczych zatwierdza krajowy 
organ regulacyjny.

3. Jeżeli państwo członkowskie stosuje 
mechanizm zdolności wytwórczych, 
dokonuje ono przeglądu tego mechanizmu 
przed [two years after the date of entry 
into force of this Regulation] r. i co dwa 
lata od tej daty oraz dopilnowuje, aby 
żadne nowe umowy nie były zawierane w 
ramach tego mechanizmu, jeżeli:

a) w ocenie wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim nie stwierdzono 
istnienia problemu wystarczalności 
zasobów; lub

b) środki, o których mowa w ust. 3, nie 
zostały w wystarczający sposób wdrożone 
zgodnie z ust. 3e.

4. Mechanizmy zdolności wytwórczych 
mają charakter tymczasowy.

Komisja zatwierdza je na okres nie dłuższy 
niż 4 lata. Są one stopniowo wycofywane 
lub przynajmniej ogranicza się zakres ich 
stosowania w oparciu o plan wdrożenia 
na podstawie art. 18 ust. 3 i art. 18 ust. 3a.
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5. Zdolności wytwórcze kwalifikują się do 
udziału w mechanizmie zdolności 
wytwórczych tylko wówczas, gdy:

a) ich całkowita emisja gazów 
cieplarnianych w przeliczeniu na 
kilowatogodzinę energii elektrycznej 
wytworzonej w instalacji nie przekracza 
350 g ekwiwalentu dwutlenku węgla od 
dnia [OP: date of entry into force of this 
Regulation] r.; oraz

b) oferują możliwość zwiększania lub 
zmniejszania zdolności wytwórczych pod 
obciążeniem co najmniej na poziomie 5 % 
swoich zdolności wytwórczych na minutę 
oraz minimalizacji koniecznego poziomu 
stałej produkcji poniżej 40 % zdolności
wytwórczych w elektrowniach 
korzystających z mechanizmów zdolności.

6. Dostawcy zdolności wytwórczych mają 
obowiązek przestrzegać unijnych norm 
jakości środowiska i wydajności oraz nie 
mogą przekraczać powiązanych z BAT 
bardziej rygorystycznych wymogów 
dotyczących emisji i wyższych poziomów 
efektywności energetycznej określonych 
we wszystkich odpowiednich konkluzjach 
dotyczących BAT dla nowych elektrowni 
uczestniczących w mechanizmach 
zdolności.

7. Bez uszczerbku dla natychmiastowego 
stosowania wymogów dotyczących 
dopuszczalnych wartości emisji [i 
elastyczności] określonych w ust. 5 do 
dnia [two years from the entry into force 
of this Regulation] r. państwa 
członkowskie dokonują przeglądu 
obowiązujących mechanizmów zdolności 
oraz związanych z nimi ustaleń 
umownych lub administracyjnych i 
uzgadniają je z przepisami niniejszego 
rozporządzenia. Przedkładają one Komisji 
szczegółowe sprawozdanie z wyników tego 
przeglądu i podjętych środków.

Or. en
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Uzasadnienie

Mechanizmy zdolności mogą, jeśli nie są odpowiednio zaprojektowane i tymczasowe, 
prowadzić do poważnych zakłóceń na rynku. Nie powinny być stosowane jako stałe 
rozwiązanie w odniesieniu do konwencjonalnej zdolności wytwórczej. Jest niezwykle istotne, 
aby takie mechanizmy były otwarte dla wszystkich uczestników rynku, w tym ponad 
granicami, oraz aby obejmowały kryteria elastyczności służące skutecznemu zapewnianiu 
zdolności wytwórczych w krótkim terminie, przy zastosowaniu elastycznych ilości.

Poprawka 886
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a

Zasady dotyczące mechanizmu zdolności 
wytwórczych

1. Państwa członkowskie oceniają, czy 
mechanizm zdolności wytwórczych w 
postaci rezerwy strategicznej jest w stanie 
rozwiązać problem wystarczalności 
zasobów. Jeżeli z oceny wynika, że nie ma 
takiej możliwości, państwa członkowskie 
mogą wdrożyć inny rodzaj mechanizmu. 
Takie mechanizmy nie mogą powodować 
niepotrzebnych zakłóceń rynku ani 
blokować handlu transgranicznego. Są 
one otwarte dla wszystkich technologii z 
zakresu wytwarzania i magazynowania 
energii, efektywności energetycznej i 
odpowiedzi odbioru. Ilość zdolności 
wytwórczych zaangażowanych w ramach 
tych mechanizmów nie może wykraczać 
poza to, co jest konieczne, aby zaradzić 
stwierdzonemu problemowi. Parametry 
decydujące o ilości zdolności nabywanych
w ramach mechanizmu zdolności 
wytwórczych zatwierdza krajowy organ 
regulacyjny.

2. Jeżeli państwo członkowskie stosuje 
mechanizm zdolności wytwórczych, 
dokonuje ono przeglądu tego mechanizmu 
przed [two years after the date of entry 
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into force of this Regulation] r. oraz 
zapewnia, aby żadne nowe umowy nie były 
zawierane w ramach tego mechanizmu, 
jeżeli: a) w ocenie wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim nie 
stwierdzono istnienia problemu 
wystarczalności zasobów; lub b) środki, o 
których mowa w ust. 3, nie zostały w 
wystarczający sposób wdrożone.

3. Mechanizmy zdolności wytwórczych 
mają charakter tymczasowy. Komisja 
zatwierdza je na okres nie dłuższy niż 4 
lata. Są one stopniowo wycofywane lub 
przynajmniej ogranicza się ich 
wykorzystanie w oparciu o plan wdrożenia 
zgodnie z art. 18 ust. 3.

Zdolności wytwórcze powinny 
kwalifikować się do udziału w 
mechanizmie zdolności wytwórczych tylko 
wówczas, gdy:

a) ich całkowita emisja gazów 
cieplarnianych w przeliczeniu na 
kilowatogodzinę energii elektrycznej 
wytworzonej w instalacji nie przekracza 
350 g ekwiwalentu dwutlenku węgla od 
dnia [OP: date of entry into force of this 
Regulation] r.; oraz

b) są zdolne do zwiększania i zmniejszania 
ilości wytwarzanej energii pod 
obciążeniem co najmniej na poziomie 5 % 
swoich zdolności wytwórczych na minutę.

4. Aby móc uczestniczyć w mechanizmach 
zdolności wytwórczych, dostawcy 
zdolności wytwórczych muszą przestrzegać 
unijnych norm jakości środowiska i 
najlepszych dostępnych technik (BAT).

Or. en

Poprawka 887
Massimiliano Salini

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

1. Ocena wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim obejmuje ogólną 
zdolność systemu elektroenergetycznego 
do zaspokajania obecnego i 
przewidywanego zapotrzebowania na 
energię elektryczną w okresie dziesięciu 
lat od daty tej oceny, na poziomie 
szczegółowości wynoszącym jeden rok.

1. Ocena wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim obejmuje
wystarczalność zasobów w Unii 
Europejskiej. Ocena ta powinna opierać 
się na poziomach wystarczalności w 
państwach członkowskich i przewidywać 
obszary rynkowe na szczeblu 
regionalnym.

Or. en

Poprawka 888
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ocena wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim obejmuje ogólną 
zdolność systemu elektroenergetycznego 
do zaspokajania obecnego i 
przewidywanego zapotrzebowania na 
energię elektryczną w okresie dziesięciu lat 
od daty tej oceny, na poziomie 
szczegółowości wynoszącym jeden rok.

1. Ocena wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim obejmuje ogólną 
zdolność systemu elektroenergetycznego 
do zaspokajania obecnego i 
przewidywanego zapotrzebowania na 
energię elektryczną w Unii, w 
odpowiednich państwach członkowskich 
tworzących region i dla każdego państwa 
członkowskiego, po upływie jednego roku 
oraz pięciu i dziesięciu lat od daty tej 
oceny.

Or. en

Poprawka 889
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Ocena wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim obejmuje ogólną 
zdolność systemu elektroenergetycznego 
do zaspokajania obecnego i 
przewidywanego zapotrzebowania na 
energię elektryczną w okresie dziesięciu lat 
od daty tej oceny, na poziomie 
szczegółowości wynoszącym jeden rok.

1. Ocena wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim obejmuje ogólną 
zdolność systemu elektroenergetycznego 
do zaspokajania obecnego i 
przewidywanego zapotrzebowania na 
energię elektryczną w odniesieniu do 
dostępności zasobów pierwotnych w
okresie dziesięciu lat od daty tej oceny, na 
poziomie szczegółowości wynoszącym 
jeden rok.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na wprowadzenie nowego terminu „ocena wystarczalności zasobów” konieczne 
jest określenie stosunku między nowym zakresem wystarczalności zasobów a zasobami 
pierwotnymi. Niewłaściwe sformułowanie wymogów dostępności zasobów pierwotnych może 
wpływać na ostateczną metodę i zakres proponowanych środków w obszarze wystarczalności 
systemu i zasobów.

Poprawka 890
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ocena wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim obejmuje ogólną 
zdolność systemu elektroenergetycznego 
do zaspokajania obecnego i 
przewidywanego zapotrzebowania na 
energię elektryczną w okresie dziesięciu lat 
od daty tej oceny, na poziomie 
szczegółowości wynoszącym jeden rok.

1. Ocena wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim obejmuje ogólną 
zdolność systemu elektroenergetycznego 
do zaspokajania obecnego i 
przewidywanego zapotrzebowania na 
energię elektryczną w odniesieniu do 
dostępności zasobów pierwotnych w
okresie dziesięciu lat od daty tej oceny, na 
poziomie szczegółowości wynoszącym 
jeden rok.

Or. en

Poprawka 891
Pavel Telička
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ocena wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim obejmuje ogólną 
zdolność systemu elektroenergetycznego 
do zaspokajania obecnego i 
przewidywanego zapotrzebowania na 
energię elektryczną w okresie dziesięciu lat 
od daty tej oceny, na poziomie 
szczegółowości wynoszącym jeden rok.

1. Ocena wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim oraz ocena 
wystarczalności zasobów na poziomie 
regionalnym obejmują ogólną zdolność 
systemu elektroenergetycznego do 
zaspokajania obecnego i przewidywanego 
zapotrzebowania na energię elektryczną w 
okresie dziesięciu lat od daty tej oceny, na 
poziomie szczegółowości wynoszącym 
jeden rok.

Or. en

Poprawka 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ocena wystarczalności zasobów na
poziomie europejskim obejmuje ogólną 
zdolność systemu elektroenergetycznego 
do zaspokajania obecnego i 
przewidywanego zapotrzebowania na 
energię elektryczną w okresie dziesięciu 
lat od daty tej oceny, na poziomie 
szczegółowości wynoszącym jeden rok.

1. W ocenie wystarczalności zasobów 
na poziomie europejskim należy określić 
problemy wystarczalności zasobów w Unii, 
w odpowiednich państwach 
członkowskich w regionie, w którym dany 
system jest eksploatowany, i w odniesieniu 
do każdego państwa członkowskiego, a 
także każdego obszaru rynkowego, jeśli 
jest to właściwe.

Or. en

Poprawka 893
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3. Operatorzy systemów 
przesyłowych przekazują ENTSO energii 
elektrycznej dane potrzebne jej do 
przeprowadzania corocznie oceny 
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim. ENTSO energii elektrycznej 
przeprowadza ocenę co roku.

3. Operatorzy systemów 
przesyłowych przekazują ENTSO energii 
elektrycznej dane potrzebne jej do 
przeprowadzania corocznie oceny 
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim. ENTSO energii elektrycznej 
przeprowadza ocenę co roku. Zgodnie ze 
swoimi możliwościami i dostępnością 
danych uczestnicy rynku dostarczają 
operatorom systemów przesyłowych 
wszystkich danych dotyczących 
spodziewanego wykorzystania źródeł 
energii w przyszłości.

Or. en

Poprawka 894
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy systemów 
przesyłowych przekazują ENTSO energii 
elektrycznej dane potrzebne jej do 
przeprowadzania corocznie oceny 
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim. ENTSO energii elektrycznej 
przeprowadza ocenę co roku.

3. Operatorzy systemów 
przesyłowych przekazują ENTSO energii 
elektrycznej dane potrzebne jej do 
przeprowadzania corocznie oceny 
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim. ENTSO energii elektrycznej 
przeprowadza ocenę co roku. Zgodnie ze 
swoimi możliwościami i dostępnością 
danych uczestnicy rynku dostarczają 
operatorom systemów przesyłowych 
wszystkich danych dotyczących 
spodziewanego wykorzystania źródeł 
energii w przyszłości.

Or. en

Uzasadnienie

Commission´s proposal sets obligation for TSO to provide necessary data to ENTSO-E for 
evaluation of resource adequacy on EU level. It is necessary to clearly set roles and 
responsibilities of all subjects influenced by providing such data and fact that according to 
article 18 para 1 Member Stat shall monitor resource adequacy within their territory based 
on the European resource adequacy assessment. Commission´s proposal sets obligation to 
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TSO to provide necessary data, however it doesn’t establish obligation for generation sources 
(and market participants concerned in regulation of electricity system) to provide these data 
to TSO.

Poprawka 895
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy systemów 
przesyłowych przekazują ENTSO energii 
elektrycznej dane potrzebne jej do 
przeprowadzania corocznie oceny 
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim. ENTSO energii elektrycznej 
przeprowadza ocenę co roku.

3. Operatorzy systemów 
przesyłowych przekazują ENTSO energii 
elektrycznej dane potrzebne jej do 
przeprowadzania corocznie oceny 
wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim.

Or. en

Poprawka 896
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zgodnie z przepisami krajowymi 
operatorzy systemów przesyłowych mają 
prawo zwrócić się do wytwórców, 
operatorów systemów przesyłowych i 
innych uczestników rynku o odpowiednie 
dane niezawierające szczególnie 
chronionych informacji handlowych.

Or. en

Poprawka 897
Bendt Bendtsen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Operatorzy systemów przesyłowych 
mają prawo zwrócić się do wytwórców i 
innych uczestników rynku o odpowiednie 
dane niezawierające szczególnie 
chronionych informacji handlowych, 
które nie zostały uprzednio zgromadzone 
przez odpowiedniego operatora systemu 
dystrybucyjnego.

Or. en

Poprawka 898
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 899
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) opiera się na odpowiednich 
scenariuszach zgodnych z celami i 
dążeniami uzgodnionymi w ramach 
politycznych dotyczących klimatu i energii 
obejmujących okres od 2020 do 2030 r., a 
także celach UE na 2050 r. dotyczących 
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dekarbonizacji i w porozumieniu 
paryskim.

Or. en

Poprawka 900
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) opiera się na odpowiednich 
scenariuszach zgodnych z celami i 
dążeniami uzgodnionymi w ramach 
politycznych dotyczących klimatu i energii 
obejmujących okres od 2020 do 2030 r., a 
także celach UE na 2050 r. dotyczących 
dekarbonizacji i w porozumieniu 
paryskim.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 18 ust. 3.

Poprawka 901
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opiera się na odpowiednich 
scenariuszach prognozowanego popytu i 
podaży, w tym na ocenie ekonomicznej 
prawdopodobieństwa wycofania z 
eksploatacji aktywów wytwórczych i 
wprowadzenia do eksploatacji nowych 
aktywów wytwórczych oraz środków 
mających zapewnić osiągnięcie 

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

zapewnić osiągnięcie docelowych 
poziomów efektywności energetycznej, 
elektroenergetycznych połączeń 
wzajemnych i odpowiednich poziomów 
wrażliwości cen hurtowych oraz zmian cen 
emisji dwutlenku węgla, oraz odpowiednio 
uwzględnia udział wszystkich zasobów i 
ich potencjał rozwoju technologicznego, 
tj. przez monitorowanie elastyczności 
dostępnej w systemie, w tym istniejącej i 
potencjalnej elastyczności będącej 
rezultatem wytwarzania, środków w 
zakresie odpowiedzi odbioru, połączeń 
wzajemnych i magazynowania energii.

Or. en

Poprawka 902
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia



AM\1133367PL.docx 85/203 PE609.625v01-00

PL

Artykuł 19 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 904
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 905
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Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 906
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 907
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera c

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Dodanie integracji sektorowej do uregulowania służy zagwarantowaniu trwałości i 
jednakowego pola działania wszystkich zasobów rynkowych, aby osiągnąć cele wewnętrznego 
rynku energii Unii.

Poprawka 908
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 909
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera h – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „poziom niezawodnych zdolności 
wytwórczych koniecznych do zapewnienia 
wystarczalności zasobów”

Or. en
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Poprawka 910
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 911
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) zapewnia poszanowanie 
rzeczywistego rozwoju sieci.

Or. en

Poprawka 912
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) zapewnia poszanowanie 
rzeczywistego rozwoju sieci.

Or. en

Poprawka 913
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Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) zapewnia poszanowanie 
rzeczywistego rozwoju sieci.

Or. en

Uzasadnienie

We propose to add letter (i a) Respecting real network development. Combination of flow-
based methodology together with probabilistic approach and intermittent/variable generation 
mix is difficult to apply. In case of inadequate inclusion of availability of cross border profile 
the result could cause violation of subsidiarity principle, where regional (even EU) measures 
(e.g. in area of strategic reserves) could be in conflict with national requirement or measure 
to secure required level of resource adequacy. Except of flow based methodology this article 
must also respect real network development and specific conditions of Member States.

Poprawka 914
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia [OP: six months after entry 
into force of this Regulation] r. ENTSO 
energii elektrycznej przedkłada Agencji 
projekt metody wyliczania:

5. Do dnia [OP: six months after entry 
into force of this Regulation] r. ENTSO 
energii elektrycznej publikuje i przedkłada 
Agencji projekt metody wyliczania:

Or. en

Poprawka 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera a

Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 714/2009

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) wartości niedostarczonej energii; a) wartości niedostarczonej energii. 
Metodologia obliczania wartości 
niedostarczonej energii upoważni państwa 
członkowskie do wzięcia pod uwagę 
lokalnych uwarunkowań ekonomicznych;

Or. pl

Uzasadnienie

Celem poprawki jest umożliwienie państwom członkowskim uwzględnienia ich własnej 
specyfiki i uniknięcie dyskryminacji między państwami członkowskimi.

Poprawka 916
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wartości niedostarczonej energii; a) wartości niedostarczonej energii. 
Metoda obliczania wartości 
niedostarczonej energii umożliwia 
państwom członkowskim uwzględnienie 
lokalnych warunków gospodarczych;

Or. en

Poprawka 917
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wartości niedostarczonej energii; a) wartości niedostarczonej energii. 
Metoda obliczania wartości 
niedostarczonej energii umożliwia 
państwom członkowskim uwzględnienie 
lokalnych warunków gospodarczych;

Or. en
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Poprawka 918
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wartości niedostarczonej energii; a) wartości niedostarczonej energii.
Metoda obliczania wartości 
niedostarczonej energii umożliwia 
państwom członkowskim uwzględnienie 
lokalnych warunków gospodarczych;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane poprawki mają na celu złagodzenie tych różnic gospodarczych między 
państwami członkowskimi i uniknięcie dyskryminacji klientów w którymkolwiek państwie 
członkowskim.

Poprawka 919
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wartości niedostarczonej energii; a) wartości niedostarczonej energii, z 
uwzględnieniem poziomu połączeń 
wzajemnych w każdym państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 920
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera c



PE609.625v01-00 92/203 AM\1133367PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) normy niezawodności wyrażonej 
jako „oczekiwana ilość niedostarczonej 
energii” oraz „oczekiwany czas braku 
dostaw energii elektrycznej”.

c) normy niezawodności wyrażonej 
jako „oczekiwana ilość niedostarczonej 
energii” oraz „oczekiwany czas braku 
dostaw energii elektrycznej”. Państwa 
członkowskie ustalają wartość docelową 
normy niezawodności zgodnie z metodą 
oceny zdolności wytwórczych na poziomie 
europejskim opracowaną przez ENTSO 
energii elektrycznej;

Or. en

Poprawka 921
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera c – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) d) warunki techniczne 
wytwarzania energii i eksploatacji sieci, w 
tym parametry typów elektrowni, 
harmonogramów konserwacji, przerw w 
działaniu elektrowni i sieci oraz czynniki 
zmniejszające dopuszczalne obciążenie dla 
wszystkich instalacji wytwarzania energii 
elektrycznej;

Or. en

Poprawka 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera c a (nowa)

Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 714/2009

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Techniczne uwarunkowania 
wytwórców oraz operatorów sieci, z 
uwzględnieniem parametrów właściwych 
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dla danej jednostki wytwórczej, 
utrzymania harmonogramów, specyfiki 
jednostek wytwórczych, odstawień 
przesyłowych oraz czynników 
obniżających wartość dla wszystkich 
jednostek wytwórczych;

Or. pl

Uzasadnienie

ENTSO-E powinno przygotować jednolitą metodykę obliczania wpływu czynników 
obniżających wartość dla wszystkich jednostek wytwórczych tak, żeby europejska ocena 
wystarczalności mocy mogła wziąć pod uwagę rzeczywistą zdolność wprowadzania mocy do
systemu ze strony jednostek wytwórczych.

Poprawka 923
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) warunki techniczne wytwarzania 
energii i eksploatacji sieci, w tym 
parametry typów elektrowni, 
harmonogramów konserwacji, przerw w 
działaniu elektrowni i sieci oraz czynniki 
zmniejszające dopuszczalne obciążenie dla 
wszystkich instalacji wytwarzania energii 
elektrycznej;

Or. en

Uzasadnienie

ENTSO energii elektrycznej powinna opracować ujednoliconą metodę obliczania czynników 
zmniejszających dopuszczalne obciążenie dla wszystkich instalacji wytwarzania energii 
elektrycznej, tak aby ocena wystarczalności zasobów na poziomie europejskim mogła 
odpowiednio uwzględniać rzeczywisty wkład wszystkich zasobów.

Poprawka 924
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ocena wystarczalności zasobów na poziomie europejskim musi być w pełni przejrzysta oraz 
obejmować scenariusze i założenia, aby mogła podlegać odpowiedniej kontroli 
zainteresowanych stron.

Poprawka 926
Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 928
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

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

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

6. Propozycje przedłożone na mocy
ust. 2 i 5 są przedmiotem uprzednich 
konsultacji z Agencją i podlegają 
zatwierdzeniu przez Agencję zgodnie z 
procedurą określoną w art. 22.

Or. en

Poprawka 929
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Propozycje przedłożone na mocy
ust. 2 i 5 są przedmiotem uprzednich 
konsultacji z Agencją i podlegają 
zatwierdzeniu przez Agencję zgodnie z 
procedurą określoną w art. 22.

Or. en

Uzasadnienie

Szacunki i propozycje dotyczące wskaźników określonych w ust. 5 powinny być ustanawiane 
przez państwa członkowskie zgodnie z unijną metodą oceny wystarczalności zasobów 
opracowaną przez ENTSO energii elektrycznej.

Poprawka 930
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Projekty, o których mowa w ust. 2 i 
5, oraz wyniki oceny wystarczalności 

6. Projekty metod, o których mowa w 
ust. 2, 4 i 5, oraz wyniki oceny 
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zasobów na poziomie europejskim, o której 
mowa w ust. 3, są przedmiotem uprzednich 
konsultacji z Agencją i podlegają 
zatwierdzeniu przez Agencję zgodnie z 
procedurą określoną w art. 22.

wystarczalności zasobów na poziomie 
europejskim, o której mowa w ust. 3, są 
przedmiotem uprzednich konsultacji z
zainteresowanymi stronami i podlegają 
zatwierdzeniu przez Agencję zgodnie z 
procedurą określoną w art. 22.

Or. en

Poprawka 931
Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a

Mechanizmy zdolności wytwórczych

1. W celu zaradzenia pozostałym 
problemom, których nie można 
wyeliminować za pomocą środków 
przewidzianych w art. 18 ust. 3, państwa 
członkowskie mogą, jako ostateczność, 
wprowadzić mechanizmy zdolności 
wytwórczych, z poszanowaniem przepisów 
niniejszego artykułu oraz unijnych zasad 
pomocy państwa. Ilość zdolności 
wytwórczych zaangażowanych w ramach 
tych mechanizmów nie może wykraczać 
poza to, co jest ściśle konieczne, aby 
zaradzić zidentyfikowanemu problemowi. 
Parametry decydujące o ilości zdolności 
nabywanych w ramach mechanizmu 
zdolności wytwórczych zatwierdza krajowy 
organ regulacyjny.

2. Mechanizmy zdolności wytwórczych nie 
mogą powodować niepotrzebnych 
zakłóceń rynku ani blokować handlu 
transgranicznego. Są one otwarte dla 
wszystkich technologii z zakresu 
wytwarzania, magazynowania i 
odpowiedzi odbioru.

3. Przed wprowadzeniem mechanizmów 
zdolności wytwórczych na podstawie ust. 2 
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państwa członkowskie przeprowadzają 
kompleksowe badanie dotyczące 
możliwego wpływu tych mechanizmów na 
sąsiadujące państwa członkowskie przez 
przeprowadzenie konsultacji przynajmniej 
z tymi sąsiadującymi państwami 
członkowskimi, z którymi są połączone 
siecią energetyczną, i z zainteresowanymi 
stronami z tych państw członkowskich.

4. Państwa członkowskie analizują, czy 
mechanizm zdolności wytwórczych w 
postaci rezerwy strategicznej może 
rozwiązać problemy związane z 
wystarczalnością zidentyfikowane w 
wyniku oceny wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim. Jeśli tak, państwa 
członkowskie wprowadzają rezerwę 
strategiczną. Tylko jeżeli z oceny wynika, 
że nie ma takiej możliwości, państwa 
członkowskie mogą wdrożyć mechanizm 
wystarczalności zasobów inny niż rezerwa 
strategiczna.

5. Państwa członkowskie nie wdrażają 
mechanizmów zdolności wytwórczych, 
jeżeli:

a) w ocenie wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim nie stwierdzono 
istnienia problemu wystarczalności 
zasobów; lub

b) szczegółowy plan działania, o którym 
mowa w art. 18 ust. 3, nie otrzymał od 
Komisji pozytywnej decyzji, o której mowa 
w art. 18 ust. 3b.

6. Jeżeli państwo członkowskie stosuje 
mechanizm zdolności wytwórczych, 
dokonuje ono przeglądu tego mechanizmu 
i dopilnowuje, aby żadne nowe umowy nie 
były zawierane w ramach tego 
mechanizmu, jeżeli:

a) w ocenie wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim nie stwierdzono 
istnienia problemu wystarczalności 
zasobów; lub
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b) środki, o których mowa w art. 18 ust. 3, 
zostały w wystarczający sposób wdrożone 
zgodnie z art. 18 ust. 3e.

7. Mechanizmy zdolności wytwórczych 
mają charakter tymczasowy. Komisja 
zatwierdza je na okres nie dłuższy niż 5 
lat. Są one stopniowo wycofywane lub 
przynajmniej ogranicza się ich 
wykorzystanie w oparciu o plan wdrożenia 
zgodnie z art. 18 ust. 3.

8. Zdolności wytwórczych emitujących 
450 g CO2/kWh lub więcej nie angażuje 
się w ramach mechanizmów zdolności 
wytwórczych po dniu [at the date of entry 
into force of this Regulation] r., z 
wyjątkiem rezerw strategicznych.

Or. en

Poprawka 932
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a

Mechanizmy zdolności wytwórczych

1. W celu zaradzenia pozostałym 
problemom, których nie można 
wyeliminować za pomocą środków 
przewidzianych w art. 18 ust. 3, państwa 
członkowskie mogą, jako ostateczność, 
wprowadzić mechanizmy zdolności 
wytwórczych, z poszanowaniem przepisów 
niniejszego artykułu oraz unijnych zasad 
pomocy państwa. Ilość zdolności 
wytwórczych zaangażowanych w ramach 
tych mechanizmów nie może wykraczać 
poza to, co jest ściśle konieczne, aby 
zaradzić zidentyfikowanemu problemowi. 
Parametry decydujące o ilości zdolności 
nabywanych w ramach mechanizmu 
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zdolności wytwórczych zatwierdza krajowy 
organ regulacyjny.

2. Mechanizmy zdolności wytwórczych nie 
mogą powodować niepotrzebnych 
zakłóceń rynku ani blokować handlu 
transgranicznego. Są one otwarte dla 
wszystkich technologii z zakresu 
wytwarzania, magazynowania i 
odpowiedzi odbioru.

3. Przed wprowadzeniem mechanizmów 
zdolności wytwórczych na podstawie ust. 1 
państwo członkowskie przeprowadza 
kompleksowe badanie dotyczące 
możliwego wpływu tych mechanizmów na 
sąsiadujące państwa członkowskie przez 
przeprowadzenie konsultacji przynajmniej 
z tymi sąsiadującymi państwami 
członkowskimi, z którymi jest ono 
połączone siecią energetyczną, i z 
zainteresowanymi stronami z tych państw 
członkowskich.

4. Państwa członkowskie analizują, czy 
mechanizm zdolności wytwórczych w 
postaci rezerwy strategicznej może 
rozwiązać problemy związane z 
wystarczalnością zidentyfikowane w 
wyniku oceny wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim. Jeśli tak, państwa 
członkowskie wprowadzają rezerwę 
strategiczną. Tylko jeżeli z oceny wynika, 
że nie ma takiej możliwości, państwa 
członkowskie mogą wdrożyć mechanizm 
wystarczalności zasobów inny niż rezerwa 
strategiczna.

5. Państwa członkowskie nie wdrażają 
mechanizmów zdolności wytwórczych, 
jeżeli:

a) w ocenie wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim nie stwierdzono 
istnienia problemu wystarczalności 
zasobów; lub

b) szczegółowy plan działania, o którym 
mowa w art. 18 ust. 3, nie otrzymał od 
Komisji pozytywnej decyzji.

6. Jeżeli państwo członkowskie stosuje 
mechanizm zdolności wytwórczych, 
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dokonuje ono przeglądu tego mechanizmu 
i dopilnowuje, aby żadne nowe umowy nie 
były zawierane w ramach tego 
mechanizmu, jeżeli:

a) w ocenie wystarczalności zasobów na 
poziomie europejskim nie stwierdzono 
istnienia problemu wystarczalności 
zasobów; lub

b) środki, o których mowa w art. 18 ust. 3, 
zostały w wystarczający sposób wdrożone.

7. Mechanizmy zdolności wytwórczych 
mają charakter tymczasowy. Komisja 
zatwierdza je na okres nie dłuższy niż 5 
lat. Są one stopniowo wycofywane lub 
przynajmniej ogranicza się ich 
wykorzystanie w oparciu o plan wdrożenia 
zgodnie z art. 18 ust. 3.

8. Zdolności wytwórczych emitujących 
550 g CO2/kWh lub więcej nie angażuje 
się w ramach mechanizmów zdolności 
wytwórczych po dniu [at the date of entry 
into force of this Regulation] r., z 
wyjątkiem rezerw strategicznych.

Or. en

Poprawka 933
Carolina Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przy stosowaniu mechanizmów 
zdolności wytwórczych państwa 
członkowskie kierują się ustaloną normą 
niezawodności, która w przejrzysty sposób 
wskazuje konieczny dla nich poziom 
bezpieczeństwa dostaw energii.
Przeprowadza się dogłębną analizę 
kosztów i korzyści, aby uzasadnić 
konieczność osiągnięcia określonego 
poziomu bezpieczeństwa dostaw energii i 
potrzebę przyjęcia mechanizmów 
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zdolności wytwórczych, aby osiągnąć taki 
wymagany poziom.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczny poziom bezpieczeństwa dostaw energii należy ustalić, uwzględniając wartość 
energii dla konsumentów (VOLL – wartość niedostarczonej energii) przez dopasowanie 
między kosztem dodatkowym ubezpieczenia odbiorców przed przerwami w dostawie energii 
elektrycznej a kosztem dodatkowych przerw w dostawie energii dla konsumentów. W związku 
z osiągnięciem takiego wymaganego poziomu i ponieważ mechanizmy zdolności wytwórczych 
zakłócają funkcjonowanie rynku, powinny one być przyjmowane jedynie po weryfikacji 
zarówno ich konieczności ze względów technicznych, jak i ich efektywności ekonomicznej oraz 
po rozważeniu opcji alternatywnych.

Poprawka 934
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przy stosowaniu mechanizmów 
zdolności wytwórczych państwa 
członkowskie kierują się ustaloną normą 
niezawodności, która w przejrzysty sposób 
wskazuje pożądany przez nie poziom 
bezpieczeństwa dostaw energii. W 
przypadku transgranicznych obszarów 
rynkowych takie normy niezawodności są 
ustanawiane wspólnie przez odpowiednie 
organy.

Or. en

Poprawka 935
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

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

1. Przy stosowaniu mechanizmów 
zdolności wytwórczych państwa 
członkowskie kierują się ustaloną normą 
niezawodności, która w przejrzysty i 
obiektywny sposób wskazuje poziom 
bezpieczeństwa dostaw energii uznawany 
za konieczny. Tę normę niezawodności 
ustanawia się na wykonalnym technicznie 
i opłacalnym poziomie.

Or. en

Uzasadnienie

Jest możliwe, że starając się uzasadnić zastosowanie mechanizmu zdolności wytwórczych, 
państwo członkowskie mogłoby ustanowić wygórowaną i niewykonalną normę 
niezawodności, która do spełnienia wymagałaby takiego mechanizmu zdolności wytwórczych. 
W interesie sprawnego funkcjonowania rynków i minimalizacji kosztów energii elektrycznej 
dla konsumentów leży ustanowienie normy niezawodności na poziomie najbardziej 
wykonalnym technicznie i opłacalnym.

Poprawka 936
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przy stosowaniu mechanizmów 
zdolności wytwórczych państwa 
członkowskie kierują się ustaloną normą 
niezawodności, która w przejrzysty sposób
wskazuje konieczny dla nich poziom 
bezpieczeństwa dostaw energii. Tę normę 
niezawodności należy ustanowić na 
wykonalnym technicznie i opłacalnym 
poziomie.

Or. en

Poprawka 937
Dario Tamburrano, David Borrelli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przy stosowaniu mechanizmów 
zdolności wytwórczych państwa 
członkowskie kierują się ustaloną normą
niezawodności, która w przejrzysty sposób
określa konieczny dla nich poziom 
bezpieczeństwa dostaw energii.

Or. en

Uzasadnienie

Określając konieczny poziom bezpieczeństwa dostaw energii, państwa członkowskie
uwzględniają potencjalnie negatywne skutki środowiskowe wytwarzania energii elektrycznej i 
potrzebę unikania dotacji o skutkach szkodliwych dla środowiska.

Poprawka 938
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 939
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

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

1. Państwa członkowskie kierują się 
ustaloną normą niezawodności, która w 
przejrzysty sposób wskazuje pożądany 
przez nie poziom bezpieczeństwa dostaw 
energii.

Or. en

Poprawka 940
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie kierują się 
ustaloną normą niezawodności, która w 
przejrzysty sposób wskazuje pożądany 
przez nie poziom bezpieczeństwa dostaw 
energii.

Or. en

Poprawka 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Określając konieczny poziom bezpieczeństwa dostaw energii, państwa członkowskie 
uwzględniają potencjalnie negatywne skutki środowiskowe wytwarzania energii elektrycznej i 
potrzebę unikania dotacji o skutkach szkodliwych dla środowiska.

Poprawka 942
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Normę niezawodności określa 
krajowy organ regulacyjny w oparciu o 
metodę, o której mowa w art. 19 ust. 5, 
uwzględniając ewolucję odbioru energii 
elektrycznej, zasady konieczności i 
proporcjonalności oraz potrzebę unikania 
dotacji szkodliwych dla środowiska i 
gospodarki.

Or. en

Poprawka 943
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 944
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Normę niezawodności określa 
krajowy organ regulacyjny, państwo 
członkowskie lub organ wyznaczony przez 
państwo członkowskie w oparciu o 
metodę, o której mowa w art. 19 ust. 5.

Or. en

Poprawka 945
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 946
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Normę niezawodności określa
państwo członkowskie lub organ
wyznaczony przez państwo członkowskie
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w oparciu o metodę, o której mowa w art. 
19 ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Preferujemy, aby norma niezawodności była określana albo bezpośrednio przez państwo 
członkowskie, albo – pośrednio – przez organ wyznaczony przez państwo członkowskie.

Poprawka 947
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Normę niezawodności oblicza się z 
wykorzystaniem wartości niedostarczonej 
energii oraz kosztu kapitałowego nowej 
instalacji dla danego przedziału 
czasowego.

3. Normę niezawodności oblicza się z 
wykorzystaniem kosztu kapitałowego 
nowej instalacji dla danego przedziału 
czasowego.

Or. en

Poprawka 948
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Parametry decydujące o ilości 
zdolności nabywanych w ramach 
mechanizmu zdolności wytwórczych 
zatwierdza krajowy organ regulacyjny.

4. Parametry decydujące o ilości 
zdolności nabywanych w ramach 
mechanizmu zdolności wytwórczych 
zatwierdza właściwy organ.

Or. en

Poprawka 949
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Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany
mechanizm.

1. Jeżeli istnieje taka możliwość 
techniczna, mechanizmy zdolności 
wytwórczych są otwarte dla innych państw 
członkowskich, które mogą brać w nich 
bezpośredni transgraniczny udział, pod 
warunkiem że istnieje bezpośrednie 
połączenie sieciowe między tymi 
państwami członkowskimi a obszarem 
rynkowym stosującym dany mechanizm. 
W takim przypadku bezpośredni 
transgraniczny udział jest otwarty dla
dostawców zdolności wytwórczych 
znajdujących się w przedmiotowych 
państwach członkowskich, a w razie 
braku takiej możliwości dla połączeń 
wzajemnych z państwem członkowskim,
które wdraża mechanizm zdolności 
wytwórczych.

Or. fr

Poprawka 950
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla bezpośredniego 
transgranicznego udziału dostawców, 
których zdolności wytwórcze znajdują się 
w innym państwie członkowskim, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe
z tym państwem członkowskim lub 
połączenia wzajemne, które mogą być 
certyfikowane w ramach danego 
mechanizmu zdolności wytwórczych i 
wynagradzane za swój udział, z 
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zastrzeżeniem ograniczeń, o których 
mowa w ust. 2 i 2a.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny móc określać zasady uczestnictwa transgranicznego w swoich 
mechanizmach zdolności wytwórczych o odpowiednim stopniu elastyczności.

Poprawka 951
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla bezpośredniego 
transgranicznego udziału dostawców, 
których zdolności wytwórcze znajdują się 
w innym państwie członkowskim, lub dla 
połączeń wzajemnych, które mogą być 
certyfikowane w ramach danego 
mechanizmu zdolności wytwórczych i 
wynagradzane za swój udział, z 
zastrzeżeniem ograniczeń, o których 
mowa w ust. 2 i 2a.

Or. en

Poprawka 952
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla bezpośredniego 
transgranicznego udziału dostawców, 
których zdolności wytwórcze znajdują się 
w innym państwie członkowskim, lub dla 
połączeń wzajemnych, które mogą być 
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między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

certyfikowane w ramach danego 
mechanizmu zdolności wytwórczych i 
wynagradzane za swój udział, z 
zastrzeżeniem ograniczeń, o których 
mowa w ust. 2a.

Or. en

Poprawka 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 714/2009

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

1. Mechanizmy inne, niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych, znajdujących się 
w innym państwie członkowskim w takim 
zakresie, w jakim zdolności wytwórcze 
zlokalizowane w innym państwie 
członkowskim mogą być objęte 
certyfikacją w ramach danego 
mechanizmu zdolności wytwórczych z 
uwzględnieniem ograniczeń wynikających
z ust. 2 oraz 2a.

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość dookreślenia zasad udziału mocy 
transgranicznych w mechanizmach mocowych, zachowując przy tym pewną elastyczność w 
stosowaniu przyjętych kryteriów.

Poprawka 954
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

1. Wszystkie mechanizmy inne niż 
rezerwy strategiczne są otwarte dla 
dostawców zdolności wytwórczych 
znajdujących się w innym państwie 
członkowskim, którzy mogą brać w nich 
bezpośredni udział, pod warunkiem że 
istnieje połączenie sieciowe między tym 
państwem członkowskim a obszarem 
rynkowym stosującym dany mechanizm.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy ustanawiać wyjątku dla rezerw strategicznych.

Poprawka 955
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje fizyczne połączenie 
sieciowe między tym państwem 
członkowskim a obszarem rynkowym 
stosującym dany mechanizm.

Or. en

Poprawka 956
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

1. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych i rezerwy strategiczne są 
otwarte dla dostawców zdolności 
wytwórczych znajdujących się w innym 
państwie członkowskim, którzy mogą brać 
w nich bezpośredni udział, pod warunkiem 
że istnieje połączenie sieciowe między tym 
państwem członkowskim a obszarem 
rynkowym stosującym dany mechanizm.

Or. en

Poprawka 957
András Gyürk, György Hölvényi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne mogą być otwarte dla 
dostawców zdolności wytwórczych 
znajdujących się w innym państwie 
członkowskim, którzy mogą brać w nich 
bezpośredni udział, pod warunkiem że 
istnieje połączenie sieciowe między tym 
państwem członkowskim a obszarem 
rynkowym stosującym dany mechanizm.

Or. en

Poprawka 958
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 

1. Mechanizmy są otwarte dla 
dostawców zdolności wytwórczych 
znajdujących się w innym państwie 
członkowskim, którzy mogą brać w nich 
bezpośredni udział, pod warunkiem że 
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warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

istnieje połączenie sieciowe między tym 
państwem członkowskim a obszarem 
rynkowym stosującym dany mechanizm.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 21 ust. 1 wniosku Komisji wyklucza transgraniczny udział w mechanizmach zdolności 
wytwórczych w przypadku rezerw strategicznych. Wyjątek ten nie został nigdzie we wniosku 
uzasadniony i naszym zdaniem brakuje też jakiegokolwiek teoretycznego powodu, aby go 
ustanowić. Rezerwa strategiczna stanowi standardowy rodzaj mechanizmu zdolności 
wytwórczych, w którym transgraniczny udział dostawców może zwiększyć efektywność. Jeśli 
chodzi o rezerwę strategiczną, temat ten jest przedmiotem szczególnego zainteresowania i 
stwarza nowe możliwości skutecznego dzielenia się nadwyżkami mocy wytwórczych między 
państwami sąsiadującymi.

Poprawka 959
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

1. Mechanizmy są otwarte dla 
dostawców zdolności wytwórczych 
znajdujących się w innym państwie 
członkowskim, którzy mogą brać w nich 
bezpośredni udział, pod warunkiem że 
istnieje połączenie sieciowe między tym 
państwem członkowskim a obszarem 
rynkowym stosującym dany mechanizm.

Or. en

Poprawka 960
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

1. Mechanizmy są otwarte dla 
dostawców zdolności wytwórczych 
znajdujących się w innym państwie 
członkowskim, którzy mogą brać w nich 
bezpośredni udział, pod warunkiem że 
istnieje połączenie sieciowe między tym 
państwem członkowskim a obszarem 
rynkowym stosującym dany mechanizm.

Or. en

Poprawka 961
Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

1. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

Or. en

Uzasadnienie

Udział transgraniczny powinien obowiązywać wobec wszystkich rodzajów mechanizmów 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii, w tym rezerw strategicznych.

Poprawka 962
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

1. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe 
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

Or. en

Poprawka 963
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mechanizmy inne niż rezerwy 
strategiczne są otwarte dla dostawców 
zdolności wytwórczych znajdujących się w 
innym państwie członkowskim, którzy 
mogą brać w nich bezpośredni udział, pod 
warunkiem że istnieje połączenie sieciowe
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

1. Mechanizmy są otwarte dla 
dostawców zdolności wytwórczych 
znajdujących się w innym państwie 
członkowskim, którzy mogą brać w nich 
bezpośredni udział transgraniczny,
zgodnie z poziomem wzajemnych połączeń
między tym państwem członkowskim a 
obszarem rynkowym stosującym dany 
mechanizm.

Or. en

Poprawka 964
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zagraniczne zdolności wytwórcze, 
które są w stanie zapewnić równorzędne 
parametry techniczne w porównaniu z 
krajowymi zdolnościami wytwórczymi, 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby kwalifikowalne zagraniczne zdolności 
wytwórcze, które są w stanie zapewnić
równorzędny wkład w wystarczalność ich 
systemu w porównaniu z krajowymi 



AM\1133367PL.docx 117/203 PE609.625v01-00

PL

miały możliwość udziału w tym samym 
procesie konkurencyjnym co krajowe 
zdolności wytwórcze.

zdolnościami wytwórczymi, miały 
możliwość udziału w tym samym procesie 
konkurencyjnym co krajowe zdolności 
wytwórcze.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny móc określać zasady uczestnictwa transgranicznego w swoich 
mechanizmach zdolności wytwórczych o odpowiednim stopniu elastyczności.

Poprawka 965
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zagraniczne zdolności wytwórcze, 
które są w stanie zapewnić równorzędne 
parametry techniczne w porównaniu z 
krajowymi zdolnościami wytwórczymi, 
miały możliwość udziału w tym samym 
procesie konkurencyjnym co krajowe 
zdolności wytwórcze.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby kwalifikowalne zagraniczne zdolności 
wytwórcze, które są w stanie zapewnić
równorzędny wkład w wystarczalność ich 
systemu w porównaniu z krajowymi 
zdolnościami wytwórczymi, miały 
możliwość udziału w tym samym procesie 
konkurencyjnym co krajowe zdolności 
wytwórcze.

Or. en

Poprawka 966
András Gyürk, György Hölvényi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zagraniczne zdolności wytwórcze, 
które są w stanie zapewnić równorzędne 
parametry techniczne w porównaniu z 
krajowymi zdolnościami wytwórczymi, 
miały możliwość udziału w tym samym 

2. Państwa członkowskie mogą 
zapewniać, aby kwalifikowalne
zagraniczne zdolności wytwórcze, które są 
w stanie zapewnić równorzędny wkład w
wystarczalność ich systemu w porównaniu 
z krajowymi zdolnościami wytwórczymi, 
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procesie konkurencyjnym co krajowe 
zdolności wytwórcze.

miały możliwość udziału w tym samym 
procesie konkurencyjnym co krajowe 
zdolności wytwórcze.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe otwarcie na zagraniczne zdolności wytwórcze może kolidować z celami 
krajowej polityki energetycznej. Może to drastycznie zmniejszyć zachęty do budowy nowych 
krajowych elektrowni.

Poprawka 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 714/2009

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zagraniczne zdolności wytwórcze, 
które są w stanie zapewnić równorzędne 
parametry techniczne w porównaniu z 
krajowymi zdolnościami wytwórczymi, 
miały możliwość udziału w tym samym 
procesie konkurencyjnym co krajowe 
zdolności wytwórcze.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby uprawnione zagraniczne zdolności 
wytwórcze, które są w stanie zapewnić
równorzędną kontrybucję do systemu w 
porównaniu z krajowymi zdolnościami 
wytwórczymi, miały możliwość udziału w 
tym samym procesie konkurencyjnym, co 
krajowe zdolności wytwórcze.

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość dookreślenia zasad udziału mocy 
transgranicznych w mechanizmach mocowych, zachowując przy tym pewną elastyczność w 
stosowaniu przyjętych kryteriów.

Poprawka 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zagraniczne zdolności wytwórcze, 
które są w stanie zapewnić równorzędne 
parametry techniczne w porównaniu z 
krajowymi zdolnościami wytwórczymi, 
miały możliwość udziału w tym samym 
procesie konkurencyjnym co krajowe 
zdolności wytwórcze.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby kwalifikowalne zagraniczne zdolności 
wytwórcze, które są w stanie zapewnić 
równorzędne parametry techniczne w 
porównaniu z krajowymi zdolnościami 
wytwórczymi, miały możliwość udziału w 
tym samym procesie konkurencyjnym co 
krajowe zdolności wytwórcze.

Or. fr

Poprawka 969
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwo członkowskie stosujące 
mechanizm zdolności wytwórczych może 
ograniczyć bezpośredni transgraniczny 
udział dostawców do jedynie:

a. obszarów rynkowych mających 
bezpośrednie połączenie sieciowe między 
danym obszarem rynkowym a obszarem 
rynkowym stosującym mechanizm;

b. obszarów rynkowych niestosujących 
rezerwy strategicznej;

c. dostawców zdolności wytwórczych 
niebiorących udziału w innym 
mechanizmie zdolności wytwórczych dla 
tego samego okresu realizacji.

W poszczególnych przypadkach, w których 
powyższe ograniczenia są stosowane, 
państwa członkowskie powinny jednak 
uwzględniać w swoich wymogach 
dotyczących zdolności wytwórczych wkład 
takich niekwalifikowalnych zdolności 
wytwórczych w wystarczalność swojego 
systemu.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć prawo do ograniczenia transgranicznego udziału 
dostawców z obszaru rynkowego stosującego rezerwę strategiczną.

Poprawka 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)
Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 714/2009

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwo członkowskie stosujące 
mechanizm zdolności wytwórczych może
ograniczyć bezpośredni udział mocy 
transgranicznych:

a. tylko do tych stref cenowych, które są 
bezpośrednio połączone ze strefą cenową, 
w ramach której stosuje się mechanizm 
zdolności wytwórczych;

b. tylko do tych stref cenowych, które nie 
stosują mechanizmu rezerwy 
strategicznej;

c. tylko do tych dostarczycieli mocy 
wytwórczych, którzy nie uczestniczą w 
żadnym innym mechanizmie zdolności 
wytwórczych w ramach tego samego 
okresu dostaw.

W szczególnych przypadkach, w których 
będą miały zastosowanie wspomniane 
wyżej ograniczenia, państwa członkowskie 
wezmą pod uwagę kontrybucję do 
wystarczalności mocy tych mocy, które 
mogłyby w nim uczestniczyć, gdyby nie 
zastosowane ograniczenia

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość dookreślenia zasad udziału mocy 
transgranicznych w mechanizmach mocowych, zachowując przy tym pewną elastyczność w 
stosowaniu przyjętych kryteriów.
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Poprawka 971
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwo członkowskie stosujące 
mechanizm zdolności wytwórczych może 
ograniczyć bezpośredni transgraniczny 
udział dostawców do:

a) jedynie obszarów rynkowych mających 
bezpośrednie połączenie sieciowe między 
danym obszarem rynkowym a obszarem 
rynkowym stosującym mechanizm;

b) jedynie obszarów rynkowych 
niestosujących rezerwy strategicznej;

c) jedynie dostawców zdolności 
wytwórczych niebiorących udziału w 
innym mechanizmie zdolności 
wytwórczych dla tego samego okresu 
realizacji. W poszczególnych przypadkach, 
w których powyższe ograniczenia są 
stosowane, państwa członkowskie 
powinny jednak uwzględniać w swoich 
wymogach dotyczących zdolności 
wytwórczych wkład takich 
niekwalifikowalnych zdolności 
wytwórczych w wystarczalność swojego 
systemu.

Or. en

Poprawka 972
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwo członkowskie stosujące 
mechanizm zdolności wytwórczych może 
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ograniczyć bezpośredni transgraniczny 
udział dostawców do jedynie:

a) obszarów rynkowych mających 
bezpośrednie połączenie sieciowe między 
danym obszarem rynkowym a obszarem 
rynkowym stosującym mechanizm;

b) obszarów rynkowych niestosujących 
rezerwy strategicznej;

c) dostawców zdolności wytwórczych 
niebiorących udziału w innym 
mechanizmie zdolności wytwórczych dla 
tego samego okresu realizacji.

Or. en

Poprawka 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie nie 
ograniczają możliwości udziału zdolności 
wytwórczych, które znajdują się na ich 
terytorium, w mechanizmach zdolności 
wytwórczych innych państw 
członkowskich.

3. Państwa członkowskie nie 
ograniczają możliwości udziału zdolności 
wytwórczych, które znajdują się na ich 
terytorium, w mechanizmach zdolności 
wytwórczych innych państw 
członkowskich. Należy jednak przy tym 
uwzględnić, że krajowe zdolności 
wytwórcze w sytuacjach szczególnego 
obciążenia pokrywają priorytetowo 
zapotrzebowanie krajowe;

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli dojdzie do sytuacji szczególnego obciążenia, krajowe zdolności wytwórcze powinny być 
w pierwszym rzędzie wykorzystywane we własnym państwie członkowskim.

Poprawka 974
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie nie 
ograniczają możliwości udziału zdolności 
wytwórczych, które znajdują się na ich 
terytorium, w mechanizmach zdolności 
wytwórczych innych państw 
członkowskich.

3. Państwa członkowskie nie 
ograniczają możliwości udziału
kwalifikowalnych dostawców zdolności 
wytwórczych, którzy znajdują się na ich 
terytorium, w mechanizmach zdolności 
wytwórczych innych państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny móc określać zasady uczestnictwa transgranicznego w swoich 
mechanizmach zdolności wytwórczych o odpowiednim stopniu elastyczności.

Poprawka 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3
Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 714/2009

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie nie 
ograniczają możliwości udziału zdolności 
wytwórczych, które znajdują się na ich 
terytorium, w mechanizmach zdolności 
wytwórczych innych państw 
członkowskich.

3. Państwa członkowskie nie 
ograniczają możliwości udziału
uprawnionych zdolności wytwórczych, 
które znajdują się na ich terytorium, w 
mechanizmach zdolności wytwórczych 
innych państw członkowskich.

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość dookreślenia zasad udziału mocy 
transgranicznych w mechanizmach mocowych, zachowując przy tym pewną elastyczność w 
stosowaniu przyjętych kryteriów.

Poprawka 976
Cristian-Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie nie 
ograniczają możliwości udziału zdolności 
wytwórczych, które znajdują się na ich 
terytorium, w mechanizmach zdolności 
wytwórczych innych państw 
członkowskich.

3. Państwa członkowskie nie 
ograniczają możliwości udziału
kwalifikowalnych dostawców zdolności 
wytwórczych, którzy znajdują się na ich 
terytorium, w mechanizmach zdolności 
wytwórczych innych państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Transgraniczny udział w
obejmujących cały rynek mechanizmach 
zdolności wytwórczych nie może zmieniać 
ani modyfikować harmonogramów 
międzyobszarowych i fizycznych 
przepływów między państwami 
członkowskimi, ani też w inny sposób 
wpływać na te harmonogramy i przepływy, 
o których decyduje wyłącznie wynik 
procesu alokacji zdolności przesyłowych 
zgodnie z art. 14.

4. Transgraniczny udział w 
mechanizmach zdolności wytwórczych nie 
może zmieniać ani modyfikować 
harmonogramów międzyobszarowych i 
fizycznych przepływów między państwami 
członkowskimi, ani też w inny sposób 
wpływać na te harmonogramy i przepływy, 
o których decyduje wyłącznie wynik 
procesu alokacji zdolności przesyłowych 
zgodnie z art. 14.

Or. fr

Poprawka 978
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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4. Transgraniczny udział w
obejmujących cały rynek mechanizmach 
zdolności wytwórczych nie może zmieniać 
ani modyfikować harmonogramów 
międzyobszarowych i fizycznych 
przepływów między państwami 
członkowskimi, ani też w inny sposób 
wpływać na te harmonogramy i przepływy, 
o których decyduje wyłącznie wynik 
procesu alokacji zdolności przesyłowych 
zgodnie z art. 14.

4. Transgraniczny udział w 
mechanizmach zdolności wytwórczych nie 
może zmieniać ani modyfikować 
harmonogramów międzyobszarowych i 
fizycznych przepływów między państwami 
członkowskimi, ani też w inny sposób 
wpływać na te harmonogramy i przepływy, 
o których decyduje wyłącznie wynik 
procesu alokacji zdolności przesyłowych 
zgodnie z art. 14.

Or. en

Poprawka 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Transgraniczny udział w
obejmujących cały rynek mechanizmach 
zdolności wytwórczych nie może zmieniać 
ani modyfikować harmonogramów 
międzyobszarowych i fizycznych 
przepływów między państwami 
członkowskimi, ani też w inny sposób 
wpływać na te harmonogramy i przepływy, 
o których decyduje wyłącznie wynik 
procesu alokacji zdolności przesyłowych 
zgodnie z art. 14.

4. Transgraniczny udział w 
mechanizmach zdolności wytwórczych nie 
może zmieniać ani modyfikować 
harmonogramów międzyobszarowych i 
fizycznych przepływów między państwami 
członkowskimi, ani też w inny sposób 
wpływać na te harmonogramy i przepływy, 
o których decyduje wyłącznie wynik 
procesu alokacji zdolności przesyłowych 
zgodnie z art. 14.

Or. en

Poprawka 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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5. Dostawcom zdolności wytwórczych 
zapewnia się możliwość udziału w więcej 
niż jednym mechanizmie dla tego samego 
okresu realizacji. Podlegają oni opłatom z 
tytułu niedostępności w przypadku 
niedostępności, a także dwóm opłatom z 
tytułu niedostępności lub większej ich 
liczbie, jeżeli występuje jednoczesny 
niedobór na dwóch obszarach rynkowych 
lub większej liczbie tych obszarów, na 
których dostawca zdolności wytwórczych 
zawarł umowę.

skreśla się

Or. en

Poprawka 981
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawcom zdolności 
wytwórczych zapewnia się możliwość
udziału w więcej niż jednym mechanizmie 
dla tego samego okresu realizacji.
Podlegają oni opłatom z tytułu 
niedostępności w przypadku 
niedostępności, a także dwóm opłatom z 
tytułu niedostępności lub większej ich 
liczbie, jeżeli występuje jednoczesny 
niedobór na dwóch obszarach rynkowych 
lub większej liczbie tych obszarów, na 
których dostawca zdolności wytwórczych 
zawarł umowę.

5. Dostawcy zdolności wytwórczych
nie mają możliwości udziału w więcej niż 
jednym mechanizmie dla tego samego 
okresu realizacji.

Or. en

Poprawka 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawcom zdolności 
wytwórczych zapewnia się możliwość 
udziału w więcej niż jednym mechanizmie 
dla tego samego okresu realizacji. 
Podlegają oni opłatom z tytułu 
niedostępności w przypadku 
niedostępności, a także dwóm opłatom z 
tytułu niedostępności lub większej ich 
liczbie, jeżeli występuje jednoczesny 
niedobór na dwóch obszarach rynkowych 
lub większej liczbie tych obszarów, na 
których dostawca zdolności wytwórczych 
zawarł umowę.

5. Dostawcom zdolności 
wytwórczych zapewnia się możliwość 
udziału w tylko jednym mechanizmie poza 
rynkiem rodzimym dla tego samego okresu 
realizacji. Podlegają oni opłatom z tytułu 
niedostępności w przypadku 
niedostępności;

Or. de

Uzasadnienie

Dostawcy zdolności wytwórczych powinni mieć możliwość udziału w tylko jednym 
mechanizmie poza rynkiem rodzimym dla tego samego okresu realizacji. W razie udziału 
dostawców zdolności wytwórczych w kilku mechanizmach poza rynkiem rodzimym dla tego 
samego okresu realizacji istnieje ryzyko, że potrzebne zdolności wytwórcze nie będą dostępne.

Poprawka 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5
Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 714/2009

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawcom zdolności 
wytwórczych zapewnia się możliwość 
udziału w więcej niż jednym mechanizmie 
dla tego samego okresu realizacji. 
Podlegają oni opłatom z tytułu 
niedostępności w przypadku 
niedostępności, a także dwóm opłatom z 
tytułu niedostępności lub większej ich 
liczbie, jeżeli występuje jednoczesny 
niedobór na dwóch obszarach rynkowych 
lub większej liczbie tych obszarów, na 
których dostawca zdolności wytwórczych 
zawarł umowę.

5. Nie uchybiając ograniczeniom 
wynikającym z ust. 2, dostawcom 
zdolności wytwórczych zapewnia się 
możliwość udziału w więcej niż jednym 
mechanizmie dla tego samego okresu 
realizacji. Podlegają oni opłatom z tytułu 
niedostępności w przypadku 
niedostępności.
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Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość dookreślenia zasad udziału mocy 
transgranicznych w mechanizmach mocowych, zachowując przy tym pewną elastyczność w 
stosowaniu przyjętych kryteriów.

Poprawka 984
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawcom zdolności 
wytwórczych zapewnia się możliwość
udziału w więcej niż jednym mechanizmie 
dla tego samego okresu realizacji. 
Podlegają oni opłatom z tytułu 
niedostępności w przypadku 
niedostępności, a także dwóm opłatom z 
tytułu niedostępności lub większej ich
liczbie, jeżeli występuje jednoczesny 
niedobór na dwóch obszarach rynkowych 
lub większej liczbie tych obszarów, na 
których dostawca zdolności wytwórczych 
zawarł umowę.

5. Dostawcy zdolności wytwórczych
nie mają możliwości udziału w więcej niż 
jednym mechanizmie dla tego samego 
okresu realizacji. Podlegają oni opłatom z 
tytułu niedostępności w przypadku 
niedostępności.

Or. en

Poprawka 985
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawcom zdolności 
wytwórczych zapewnia się możliwość 
udziału w więcej niż jednym mechanizmie 
dla tego samego okresu realizacji. 
Podlegają oni opłatom z tytułu 
niedostępności w przypadku 

5. Dostawcom zdolności 
wytwórczych zapewnia się możliwość 
udziału w więcej niż jednym mechanizmie 
dla tego samego okresu realizacji. 
Podlegają oni opłatom z tytułu 
niedostępności w przypadku 
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niedostępności, a także dwóm opłatom z 
tytułu niedostępności lub większej ich 
liczbie, jeżeli występuje jednoczesny 
niedobór na dwóch obszarach rynkowych 
lub większej liczbie tych obszarów, na 
których dostawca zdolności wytwórczych 
zawarł umowę.

niedostępności, a także dwóm opłatom z 
tytułu niedostępności lub większej ich 
liczbie, jeżeli występuje jednoczesny 
niedobór na dwóch obszarach rynkowych 
lub większej liczbie tych obszarów, na 
których dostawca zdolności wytwórczych 
zawarł umowę. Udział dostawców 
zdolności wytwórczych nie może 
przekraczać ich maksymalnej dostępnej 
zdolności wytwórczej.

Or. en

Uzasadnienie

Choć dostawca zdolności wytwórczych powinien móc uczestniczyć w więcej niż jednym 
mechanizmie o takim samym okresie realizacji, dostawcy zdolności wytwórczych nie powinni 
móc uczestniczyć w tych mechanizmach w zakresie przekraczającym ich maksymalną 
dostępną zdolność wytwórczą, aby nie podważać bezpieczeństwa dostaw energii.

Poprawka 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawcom zdolności 
wytwórczych zapewnia się możliwość 
udziału w więcej niż jednym mechanizmie 
dla tego samego okresu realizacji. 
Podlegają oni opłatom z tytułu 
niedostępności w przypadku 
niedostępności, a także dwóm opłatom z 
tytułu niedostępności lub większej ich 
liczbie, jeżeli występuje jednoczesny 
niedobór na dwóch obszarach rynkowych 
lub większej liczbie tych obszarów, na 
których dostawca zdolności wytwórczych 
zawarł umowę.

5. Dostawcom zdolności 
wytwórczych zapewnia się możliwość 
udziału w więcej niż jednym mechanizmie 
dla tego samego okresu realizacji. 
Podlegają oni opłatom z tytułu 
niedostępności w przypadku 
niedostępności lub w przypadku braku 
możliwości wywiązania się z całości 
zobowiązań.

Or. fr

Poprawka 987



PE609.625v01-00 130/203 AM\1133367PL.docx

PL

Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawcom zdolności 
wytwórczych zapewnia się możliwość 
udziału w więcej niż jednym mechanizmie 
dla tego samego okresu realizacji. 
Podlegają oni opłatom z tytułu 
niedostępności w przypadku 
niedostępności, a także dwóm opłatom z 
tytułu niedostępności lub większej ich 
liczbie, jeżeli występuje jednoczesny 
niedobór na dwóch obszarach rynkowych 
lub większej liczbie tych obszarów, na 
których dostawca zdolności wytwórczych 
zawarł umowę.

5. Bez uszczerbku dla ograniczeń 
określonych w ust. 2 dostawcom zdolności 
wytwórczych zapewnia się możliwość 
udziału w więcej niż jednym mechanizmie 
dla tego samego okresu realizacji. 
Podlegają oni opłatom z tytułu 
niedostępności zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami, o których 
mowa w art. 10 lit. d), w przypadku 
niedostępności.

Or. en

Poprawka 988
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dostawcom zdolności 
wytwórczych zapewnia się możliwość 
udziału w więcej niż jednym mechanizmie 
dla tego samego okresu realizacji. 
Podlegają oni opłatom z tytułu 
niedostępności w przypadku 
niedostępności, a także dwóm opłatom z 
tytułu niedostępności lub większej ich 
liczbie, jeżeli występuje jednoczesny 
niedobór na dwóch obszarach rynkowych 
lub większej liczbie tych obszarów, na 
których dostawca zdolności wytwórczych 
zawarł umowę.

5. Niezależnie od ograniczeń 
określonych w ust. 2 dostawcom zdolności 
wytwórczych zapewnia się możliwość 
udziału w więcej niż jednym mechanizmie 
dla tego samego okresu realizacji. 
Podlegają oni opłatom z tytułu 
niedostępności zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami, o których 
mowa w art. 10 lit. d), w przypadku 
niedostępności.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny móc określać zasady uczestnictwa transgranicznego w swoich 
mechanizmach zdolności wytwórczych o odpowiednim stopniu elastyczności.

Poprawka 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Wartość dodana utworzenia regionalnych centrów operacyjnych jest całkowicie niejasna. 
ENTSO energii elektrycznej jest już istniejącym związkiem operatorów systemów 
przesyłowych na szczeblu europejskim. Dodatkowe gremium prowadziłoby do 
nieproporcjonalnie wysokiego obciążenia administracyjnego i biurokratycznego. Należy 
koniecznie zapobiec powstaniu podwójnych struktur.

Poprawka 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



PE609.625v01-00 132/203 AM\1133367PL.docx

PL

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

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

Or. fr

Poprawka 991
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Operatorzy systemów przesyłowych
wyliczają co roku, we współpracy z 
operatorami systemów przesyłowych, 
których to dotyczy, maksymalne wejściowe 
zdolności wytwórcze dostępne na potrzeby 
udziału zagranicznych zdolności 
wytwórczych, z uwzględnieniem 
oczekiwanej dostępności połączenia 
wzajemnego oraz prawdopodobnego 
zbieżnego wystąpienia przeciążenia 
systemu między systemem, w którym 
stosowany jest mechanizm, a systemem, w 
którym znajdują się zagraniczne zdolności 
wytwórcze. Wyliczenia wymagane są dla 
każdej granicy obszaru rynkowego.

Or. en
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Poprawka 992
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 993
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Operatorzy systemów przesyłowych
wyliczają co roku maksymalne wejściowe 
zdolności wytwórcze dostępne na potrzeby 
udziału zagranicznych zdolności 
wytwórczych, z uwzględnieniem 
oczekiwanej dostępności połączenia 
wzajemnego oraz prawdopodobnego 
zbieżnego wystąpienia przeciążenia 
systemu między systemem, w którym 
stosowany jest mechanizm, a systemem, w 
którym znajdują się zagraniczne zdolności 
wytwórcze. Wyliczenia wymagane są dla 
każdej granicy obszaru rynkowego.
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Or. en

Poprawka 994
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 995
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

wytwórcze. Wyliczenia wymagane są dla 
każdej granicy obszaru rynkowego.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że regionalni koordynatorzy bezpieczeństwa nie będą mieli uprawnień do 
obliczania maksymalnych wejściowych zdolności wytwórczych dostępnych na potrzeby 
udziału zagranicznych zdolności wytwórczych w mechanizmie zdolności wytwórczych, do 
powyższego przepisu należy wprowadzić stosowną poprawkę.

Poprawka 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6
Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 714/2009

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Kompetencja ta powinna pozostać na poziomie państwa członkowskiego.

Poprawka 997
Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Odpowiedni operator systemu 
przesyłowego wylicza co roku maksymalne 
wejściowe zdolności wytwórcze dostępne 
na potrzeby udziału zagranicznych 
zdolności wytwórczych, z uwzględnieniem 
oczekiwanej dostępności połączenia 
wzajemnego oraz prawdopodobnego 
zbieżnego wystąpienia przeciążenia 
systemu między systemem, w którym 
stosowany jest mechanizm, a systemem, w 
którym znajdują się zagraniczne zdolności 
wytwórcze. Wyliczenia wymagane są dla 
każdej granicy obszaru rynkowego.

Or. en

Poprawka 998
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Odpowiedni operator systemu 
przesyłowego wylicza co roku maksymalne 
wejściowe zdolności wytwórcze dostępne 
na potrzeby udziału zagranicznych 
zdolności wytwórczych, z uwzględnieniem 
oczekiwanej dostępności połączenia 
wzajemnego oraz prawdopodobnego 
zbieżnego wystąpienia przeciążenia 
systemu między systemem, w którym 
stosowany jest mechanizm, a systemem, w 
którym znajdują się zagraniczne zdolności 
wytwórcze. Wyliczenia wymagane są dla 
każdej granicy obszaru rynkowego.

Or. en
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Poprawka 999
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. W razie stosowania systemów 
zdolności wytwórczych operatorzy 
systemów transportowych wyliczają co 
roku maksymalne wejściowe zdolności 
wytwórcze dostępne na potrzeby udziału 
zagranicznych zdolności wytwórczych, z 
uwzględnieniem oczekiwanej dostępności 
połączenia wzajemnego oraz 
prawdopodobnego zbieżnego wystąpienia 
przeciążenia systemu między systemem, w 
którym stosowany jest mechanizm, a 
systemem, w którym znajdują się 
zagraniczne zdolności wytwórcze. 
Wyliczenia wymagane są dla każdej 
granicy obszaru rynkowego.

Or. en

Poprawka 1000
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Wszelkie różnice między kosztem 
zagranicznych zdolności wytwórczych a 
kosztem krajowych zdolności wytwórczych 
powstałe w wyniku alokacji, o której 
mowa w ust. 7, stanowią korzyść 
operatorów systemów przesyłowych i są 
między nich dzielone zgodnie z metodą, o 
której mowa w ust. 10 lit. b). Operatorzy 
systemów przesyłowych wykorzystują te 
przychody do celów określonych w art. 17 
ust. 2.

skreśla się
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Or. en

Poprawka 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Wszelkie różnice między kosztem 
zagranicznych zdolności wytwórczych a 
kosztem krajowych zdolności wytwórczych 
powstałe w wyniku alokacji, o której mowa 
w ust. 7, stanowią korzyść operatorów 
systemów przesyłowych i są między nich
dzielone zgodnie z metodą, o której mowa 
w ust. 10 lit. b). Operatorzy systemów 
przesyłowych wykorzystują te przychody 
do celów określonych w art. 17 ust. 2.

8. Wszystkie dochody należne 
operatorom systemu przesyłowego w 
wyniku alokacji, o której mowa w ust. 7,
rozdziela się między nich zgodnie z 
metodą zatwierdzoną przez organ 
regulacyjny państwa członkowskiego, w 
którym stosuje się mechanizm zdolności 
wytwórczych, po zasięgnięciu opinii 
organów regulacyjnych sąsiednich państw 
członkowskich. Operatorzy systemów 
przesyłowych wykorzystują te przychody 
do celów określonych w art. 17 ust. 2.

Or. fr

Poprawka 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Operator systemu przesyłowego, w
którym znajdują się zagraniczne zdolności 
wytwórcze:

9. Operatorzy systemów, w których
znajdują się zagraniczne zdolności 
wytwórcze:

Or. fr

Poprawka 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 9 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustala, czy zainteresowani 
dostawcy zdolności wytwórczych są w 
stanie zapewnić parametry techniczne 
wymagane przez mechanizm zdolności 
wytwórczych, w którym dany dostawca 
zamierza uczestniczyć, oraz dokonuje
rejestracji dostawcy zdolności 
wytwórczych w rejestrze jako 
kwalifikującego się dostawcy zdolności 
wytwórczych;

a) ustalają, czy zainteresowani 
dostawcy zdolności wytwórczych są w 
stanie zapewnić parametry techniczne 
wymagane przez mechanizm zdolności 
wytwórczych, w którym dany dostawca 
zamierza uczestniczyć, oraz dokonują
rejestracji dostawcy zdolności 
wytwórczych w rejestrze jako 
kwalifikującego się dostawcy zdolności 
wytwórczych;

Or. fr

Poprawka 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 9 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przeprowadzają w razie potrzeby 
kontrole dostępności.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr

Poprawka 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 10 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) metodę wyliczania maksymalnych 
wejściowych zdolności wytwórczych 
dostępnych na potrzeby transgranicznego 
udziału, o których mowa w ust. 6;

a) zasady oceny maksymalnych 
wejściowych zdolności wytwórczych 
dostępnych na potrzeby transgranicznego 
udziału, o których mowa w ust. 6;

Or. fr
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Poprawka 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 10 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) metodologię podziału przychodów, 
o których mowa w ust. 8;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 10 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspólne zasady przeprowadzania 
kontroli dostępności, o których mowa w 
ust. 9 lit. b);

c) wspólne wytyczne do
przeprowadzania kontroli dostępności, o 
których mowa w ust. 9 lit. b);

Or. fr

Poprawka 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 10 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspólne zasady określania, kiedy
płatność z tytułu niedostępności jest 
wymagalna;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr

Poprawka 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 10 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspólne zasady identyfikowania 
zdolności wytwórczych kwalifikujących się 
do udziału w mechanizmie, o których 
mowa w ust. 9 lit. a).

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr

Poprawka 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Agencja weryfikuje, czy zdolności 
wytwórcze wyliczono zgodnie z metodą, o
której mowa w ust. 10 lit. a).

11. Agencja weryfikuje, czy zdolności 
wytwórcze wyliczono zgodnie z zasadami, 
o których mowa w ust. 10 lit. a).

Or. fr

Poprawka 1011
Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych inne niż rezerwa 
strategiczna:
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a) nie powodują niepotrzebnych zakłóceń 
rynku ani nie ograniczają handlu 
transgranicznego;

b) nie wykraczają poza to, co jest 
konieczne do zaradzenia problemowi 
wystarczalności zasobów w państwach 
członkowskich, i postępują zgodnie z 
unijną metodą oceny wystarczalności 
zasobów opracowaną przez ENTSO 
energii elektrycznej;
c) dokonują selekcji dostawców zdolności 
wytwórczych za pomocą przejrzystego i 
niedyskryminacyjnego procesu opartego 
na mechanizmach rynkowych;
d) są neutralne technologicznie;
e) mają charakter tymczasowy i są 
zatwierdzane przez Komisję na okres nie 
dłuższy niż 5 lat;
f) stosują produkty z zakresu zdolności 
wytwórczych wydawane na okres nie 
dłuższy niż dwa lata;
g) zapewniają zachęty dla dostawców 
zdolności wytwórczych w celu 
zagwarantowania ich dostępności w 
okresach spodziewanego przeciążenia 
systemu;
h) zapewniają, aby wynagrodzenie było 
określane w ramach procesu opartego na 
mechanizmach rynkowych;
i) przed rozpoczęciem procesu selekcji 
ustalają warunki techniczne wymagane 
do uczestnictwa dostawców zdolności 
wytwórczych;
j) zachowują otwartość na uczestnictwo 
wszystkich zasobów, w tym energii ze 
źródeł odnawialnych, magazynowania i 
zarządzania stroną odbioru, które są w 
stanie spełnić wymagane parametry 
techniczne;
k) stosują odpowiednie kary wobec 
dostawców zdolności wytwórczych, kiedy 
zdolności te nie są dostępne w przypadku 
przeciążenia systemu;
l) nie są otwarte na zdolności wytwarzania 
energii elektrycznej o emisjach 
wynoszących 450 g CO2/kWh lub 
większych w momencie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia;
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m) są stopniowo wycofywane lub co 
najmniej ograniczane do postaci rezerwy 
strategicznej po upływie ustalonego 
okresu, przy pełnym wdrożeniu środków 
określonych w planie działania, o którym 
mowa w art. 18 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

(b) Państwa członkowskie przeprowadzają własne oceny wystarczalności zasobów i badania 
stanowiące podstawę dla ich decyzji o ewentualnym wprowadzeniu mechanizmów zdolności 
wytwórczych do swojego systemu. Konieczne są wspólne zasady i unijne metody 
przeprowadzania ocen wystarczalności mocy wytwórczych. (l) Ustanowieniu normy emisji 
towarzyszy przyjęcie realistycznych i ambitnych wartości progowych.

Poprawka 1012
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych inne niż rezerwy 
strategiczne:

a) nie powodują niepotrzebnych zakłóceń 
rynku ani nie ograniczają handlu 
transgranicznego;

b) nie wykraczają poza to, co jest 
konieczne do zaradzenia problemowi 
wystarczalności zasobów;
c) dokonują selekcji dostawców zdolności 
wytwórczych za pomocą przejrzystego i 
niedyskryminacyjnego procesu opartego 
na mechanizmach rynkowych;
d) mają charakter rynkowy i są neutralne 
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technologicznie;
e) mają charakter tymczasowy i są 
zatwierdzane przez Komisję na okres nie 
dłuższy niż 5 lat;
f) stosują produkty z zakresu zdolności 
wytwórczych wydawane na okres nie 
dłuższy niż dwa lata;
g) zapewniają zachęty dla dostawców 
zdolności wytwórczych w celu 
zagwarantowania ich dostępności w 
okresach spodziewanego przeciążenia 
systemu;
h) zapewniają, aby wynagrodzenie było 
określane w ramach procesu opartego na 
mechanizmach rynkowych;
i) przed rozpoczęciem procesu selekcji 
ustalają warunki techniczne wymagane 
do uczestnictwa dostawców zdolności 
wytwórczych;
j) zachowują otwartość na uczestnictwo 
wszystkich zasobów, w tym energii ze 
źródeł odnawialnych, magazynowania i 
zarządzania stroną odbioru, które są w 
stanie spełnić wymagane parametry 
techniczne;
k) stosują odpowiednie kary wobec 
dostawców zdolności wytwórczych, kiedy 
ich zdolności te nie są dostępne w 
przypadku przeciążenia systemu;
l) nie są otwarte na zdolności wytwarzania 
energii elektrycznej o emisjach 
wynoszących 550 g CO2/kWh lub 
większych w momencie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia;
m) są stopniowo wycofywane lub co 
najmniej ograniczane do postaci rezerwy 
strategicznej po upływie ustalonego 
okresu, przy pełnym wdrożeniu środków 
określonych w planie działania, o którym 
mowa w art. 18 ust. 3.

Or. en

Poprawka 1013
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W celu zaradzenia pozostałym 
problemom, których nie można 
wyeliminować za pomocą środków 
przewidzianych w art. 18 ust. 3, państwa 
członkowskie mogą, jako ostateczność, 
tymczasowo wprowadzić mechanizmy 
zdolności wytwórczych. Komisja może 
przyjąć decyzję umożliwiającą przyznanie 
żądanego mechanizmu zdolności 
wytwórczych, z zastrzeżeniem przepisów 
niniejszego artykułu oraz unijnych zasad 
pomocy państwa. Komisja informuje 
wszystkie państwa członkowskie o tych 
wnioskach przed podjęciem decyzji, 
z uwzględnieniem poufności. Decyzja ta 
podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja 
może w swojej decyzji zawrzeć warunki 
wdrożenia mechanizmu zdolności 
wytwórczych. Wyklucza się stosowanie 
środków zaradczych opartych na 
ograniczaniu wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych, przymusowych 
odłączeniach klientów będących 
gospodarstwami domowymi lub 
ograniczaniu zbytu/dysponowania 
zdolności wytwórczych pochodzących od 
prosumentów działających na drobną 
skalę. Decyzja ta jest ograniczona 
czasowo i zawiera szczegółowy 
harmonogram obejmujący środki 
wycofywania mechanizmu zdolności 
wytwórczych oraz przewiduje datę 
wygaśnięcia tego mechanizmu.

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizmy zdolności mogą, jeśli nie są odpowiednio zaprojektowane i tymczasowe, 
prowadzić do poważnych zakłóceń na rynku. Nie powinny być stosowane jako stałe 
rozwiązanie w odniesieniu do konwencjonalnej zdolności wytwórczej i należy je wprowadzać 
jedynie jako ostateczność.
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Poprawka 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić mechanizmy zdolności 
wytwórczych, z zastrzeżeniem przepisów 
niniejszego artykułu oraz unijnych zasad 
pomocy państwa.

Or. en

Poprawka 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W celu zaradzenia pozostałym 
problemom, których nie można 
wyeliminować za pomocą środków 
przewidzianych w art. 18 ust. 3, państwa 
członkowskie mogą wprowadzić 
mechanizmy zdolności wytwórczych.

Or. en

Poprawka 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 714/2009

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W celu zaradzenia pozostałym 
problemom, których nie można 
wyeliminować za pomocą środków 
przewidzianych w art. 18 ust. 3, państwa 
członkowskie mogą wprowadzić 
mechanizmy zdolności wytwórczych.

Or. pl

Uzasadnienie

Dostarczanie mocy jest też mechanizmem o charakterze rynkowym.

Poprawka 1017
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W celu zaradzenia pozostałym 
problemom, których nie można 
wyeliminować za pomocą środków 
przewidzianych w art. 18 ust. 3, państwa 
członkowskie mogą wprowadzić 
mechanizmy zdolności wytwórczych.

Or. en

Uzasadnienie

Definicję pomocy państwa należy stosować zgodnie z dynamicznym podejściem rynkowym, 
odzwierciedlającym fakt, że płatności oparte na zdolności wytwórczej nie stwarzałyby 
korzyści ekonomicznych, ponieważ stanowią one wynagrodzenie za wkład w bezpieczeństwo 
dostaw energii. W związku z tym mechanizm zdolności wytwórczych nie stanowiłby dotacji 
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dla wytwórców i zasobów opartych na odpowiedzi odbioru, lecz sprawiedliwe narzędzie
zaprojektowane w celu podziału odpowiedzialności za bezpieczeństwo dostaw energii między 
dostawcami zdolności wytwórczych i operatorami systemów przesyłowych.

Poprawka 1018
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1021
Cornelia Ernst

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan przewidziany w ust. 1 ma na celu 
strukturalne i stałe rozwiązanie problemu 
wystarczalności zasobów za pomocą 
jednego z następujących środków:

a) dodatkowe zdolności wytwórcze energii 
ze źródeł odnawialnych;

b) efektywność energetyczna;

c) odpowiedź odbioru;

d) magazynowanie;

e) połączenia wzajemne.

Or. en

Poprawka 1022
Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 1023
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – punkt 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Do czasu wdrożenia planu, o 
którym mowa w ust. 1, państwa 
członkowskie mogą wprowadzać 
mechanizmy zdolności wytwórczych, z 
zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
artykułu oraz unijnych zasad pomocy 
państwa.

Or. en

Poprawka 1024
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – punkt 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Projektując mechanizmy zdolności 
wytwórczych, państwa członkowskie 
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przyznają pierwszeństwo zasobom w 
zależności od związanych z nimi korzyści 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych.

Or. en

Poprawka 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Plan przewidziany w ust. 1 ma na 
celu strukturalne i stałe rozwiązanie 
problemu wystarczalności zasobów, w 
szczególności przez planowanie wsparcia i 
inwestycji w:

a) dodatkowe zdolności wytwórcze energii 
ze źródeł odnawialnych;

b) efektywność energetyczną,

c) odpowiedź odbioru;

d) magazynowanie,

e) połączenia wzajemne.

Or. en

Poprawka 1026
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Mechanizmy zdolności 
wytwórczych mogą zostać wprowadzone 
tylko wtedy, gdy są one: rynkowe, 
przejrzyste, neutralne pod względem 
technologii i otwarte.
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Or. de

Uzasadnienie

Aby zapewnić europejskie i skoordynowane podejście, niniejsze rozporządzenie powinno 
ustalić zasady projektowania mechanizmów zdolności wytwórczych.

Poprawka 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Do czasu wdrożenia planu, o 
którym mowa w ust. 1, państwa 
członkowskie mogą wprowadzać 
mechanizmy zdolności wytwórczych, z 
zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
artykułu oraz unijnych zasad pomocy 
państwa.

Or. en

Poprawka 1028
Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych w postaci rezerw 
strategicznych ze zdolnościami 
pozostającymi poza rynkiem:
a) są rozdysponowywane wyłącznie w 
przypadku, gdy nie powiodło się
rozliczenie rynku dnia następnego i rynku 
dnia bieżącego, a operatorzy systemów 
przesyłowych wyczerpali swoje zasoby 
bilansujące w celu osiągnięcia równowagi 
między odbiorem a podażą;
b) zapewniają, by w okresach, gdy 
dysponowano rezerwami strategicznymi, 
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niezbilansowania na rynku były 
rozliczane co najmniej według 
technicznego limitu cenowego 
stosowanego przez operatorów rynku na 
mocy art. 9;
c) są otwarte także dla zdolności 
wytwórczych o emisjach wynoszących 450 
g CO2/kWh lub większych, aby umożliwić 
sprawiedliwą transformację;
d) nie zezwalają dostawcom zdolności 
wytwórczych uczestniczącym w rezerwie 
strategicznej na powrót na rynek.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowieniu normy emisji towarzyszy przyjęcie realistycznych i ambitnych wartości 
progowych.

Poprawka 1029
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych w postaci rezerw 
strategicznych ze zdolnościami 
pozostającymi poza rynkiem:

a) są rozdysponowywane wyłącznie w 
przypadku, gdy nie powiodło się 
rozliczenie rynku dnia następnego i rynku 
dnia bieżącego, a operatorzy systemów 
przesyłowych wyczerpali swoje zasoby 
bilansujące w celu osiągnięcia równowagi 
między odbiorem a podażą;

b) zapewniają, by w okresach, gdy 
dysponowano rezerwami strategicznymi, 
niezbilansowania na rynku były 
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rozliczane co najmniej według 
technicznego limitu cenowego 
stosowanego przez operatorów rynku na 
mocy art. 9;
c) są otwarte także dla zdolności 
wytwórczych o emisjach wynoszących 550 
g CO2/kWh lub większych, aby umożliwić 
sprawiedliwą transformację;
d) nie zezwalają dostawcom zdolności 
wytwórczych uczestniczącym w rezerwie 
strategicznej na powrót na rynek.

Or. en

Poprawka 1030
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Jeżeli państwo członkowskie 
pragnie wdrożyć mechanizm zdolności 
wytwórczych, konsultuje się w sprawie 
proponowanego mechanizmu przynajmniej 
z sąsiadującymi państwami członkowskim, 
z którymi połączone jest siecią 
energetyczną, z Agencją oraz ze 
wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
organizacjami konsumenckimi. Przed 
przedłożeniem projektu mechanizmu 
zdolności wytwórczych do konsultacji
publicznych krajowy organ regulacyjny 
ocenia skutki tego mechanizmu dla cen 
energii, a zwłaszcza cen energii dla 
klientów będących gospodarstwami 
domowymi. Ocena skutków podlega 
publikacji.

Or. en

Poprawka 1031
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Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Jeżeli państwo członkowskie 
pragnie wdrożyć mechanizm zdolności 
wytwórczych, konsultuje się w sprawie 
proponowanego mechanizmu przynajmniej 
z sąsiadującymi państwami członkowskim, 
z którymi połączone jest siecią 
energetyczną, zwłaszcza w odniesieniu do 
zwiększenia udziału regionalnego i 
handlu transgranicznego na zasadach 
rynkowych.

Or. en

Poprawka 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1033
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Decyzja państwa członkowskiego o 
wdrożeniu mechanizmu zdolności 
wytwórczych opiera się na ocenie 
wystarczalności zasobów dokonanej przez 
dane państwo członkowskie zgodnie z 
metodą oceny zdolności wytwórczych na 
poziomie europejskim opracowaną przez 
ENTSO energii elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, jako podmioty ostatecznie odpowiedzialne za bezpieczeństwo dostaw 
energii, monitorują wystarczalność zasobów na swoim terytorium oraz przeprowadzają 
własne oceny i badania wystarczalności zasobów, które stanowią podstawę decyzji o 
ewentualnym wprowadzeniu w systemie mechanizmu zdolności wytwórczych. Konieczne są 
wspólne unijne metody oceny wystarczalności mocy wytwórczych.

Poprawka 1034
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1035
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 1036
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych nie mogą powodować 
niepotrzebnych zakłóceń rynku ani
zwiększać zakłóceń podnoszących koszty 
dekarbonizacji, podważać celów 
określonych w dyrektywie w sprawie 
energii ze źródeł odnawialnych ani
ograniczać handlu transgranicznego oraz 
powinny mieć charakter 
niedyskryminacyjny i otwarty dla 
wszystkich technologii wytwarzania 
energii, zdolności połączeń wzajemnych, 
zasobów z zakresu odpowiedzi odbioru, 
magazynowania i efektywności 
energetycznej. Ilość zdolności 
wytwórczych zaangażowanych w ramach 
tych mechanizmów nie może wykraczać 
poza to, co jest konieczne, aby zaradzić 
stwierdzonemu problemowi. Mechanizmy 
zdolności wytwórczych są projektowane w 
sposób wprowadzający jak najmniej 
zakłóceń, a ich koszty sprawiedliwie 
rozdzielane, nie stwarzają one też 
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niepotrzebnych obciążeń, szczególnie dla 
konsumentów dotkniętych ubóstwem 
energetycznym.
Dostawcy zdolności wytwórczych są 
wybierani na podstawie przejrzystych 
kryteriów, w tym kryteriów elastyczności i 
jak najniższych kosztów dla 
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 1037
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych nie mogą powodować 
niepotrzebnych zakłóceń rynku ani 
ograniczać handlu transgranicznego. Ilość 
zdolności wytwórczych zaangażowanych 
w ramach tych mechanizmów nie może 
wykraczać poza to, co jest konieczne, aby 
zaradzić stwierdzonemu problemowi.
Jeżeli w ocenie wystarczalności zasobów 
na poziomie europejskim nie stwierdzono 
istnienia problemu wystarczalności 
zasobów, państwa członkowskie stosują 
mechanizmy zdolności wytwórczych. 
Mechanizmy zdolności wytwórczych 
stosuje się przez okres maksymalnie 
czterech lat.
Co cztery lata państwa członkowskie 
oceniają swój mechanizm zdolności 
wytwórczych, a w szczególności:
a) poziom wsparcia, jakie otrzymują 
dostawcy zdolności wytwórczych;
b) ilość zdolności wytwórczych 
zaangażowaną w ramach mechanizmu;
c) kryteria projektowania mechanizmu, w 
tym kryterium zrównoważoności.

Or. en
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Uzasadnienie

Mechanizmy zdolności mogą, jeśli nie są odpowiednio zaprojektowane i tymczasowe, 
prowadzić do poważnych zakłóceń na rynku. Nie powinny być stosowane jako stałe 
rozwiązanie w odniesieniu do konwencjonalnej zdolności wytwórczej.

Poprawka 1038
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych są otwarte dla wszystkich 
technologii wytwarzania energii, jej 
magazynowania i odpowiedzi odbioru, w 
tym dla operatorów zlokalizowanych w 
innych państwach członkowskich, chyba 
że jest to technicznie niewykonalne. Nie 
mogą powodować niepotrzebnych 
zakłóceń rynku ani ograniczać handlu 
transgranicznego. Ilość zdolności 
wytwórczych zaangażowanych w ramach 
tych mechanizmów nie może wykraczać 
poza to, co jest konieczne, aby zaradzić 
stwierdzonemu problemowi.

Or. en

Poprawka 1039
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych nie mogą powodować
niepotrzebnych zakłóceń rynku ani 
ograniczać handlu transgranicznego. Ilość 
zdolności wytwórczych zaangażowanych 
w ramach tych mechanizmów nie może 

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

poza to, co jest ściśle konieczne, aby 
zaradzić problemowi.

Or. en

Poprawka 1040
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1041
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych projektowane są w sposób 
niepowodujący niepotrzebnych zakłóceń 
rynku i nieograniczający handlu 
transgranicznego. Ilość zdolności 
wytwórczych zaangażowanych w ramach 
tych mechanizmów nie może wykraczać 
poza to, co jest konieczne, aby zaradzić 
stwierdzonemu problemowi.

Or. en
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Uzasadnienie

Sądzimy, że zasady projektowania mechanizmów zdolności wytwórczych (CMR) powinny 
obejmować także obowiązek ustanowienia jasnych zasad i procedur ich wycofywania, gdy 
tylko przyczyny ich wprowadzenia przestaną być aktualne. Konieczne jest też ustanowienie 
jasnego terminu harmonizacji istniejących zasad dotyczących mechanizmów zdolności 
wytwórczych z niniejszym wnioskiem, aby uniknąć nieporozumień między obecnymi a nowymi 
zasadami. Nowe brzmienie ustępu określa wymogi projektowania zasad dotyczących 
mechanizmów zdolności wytwórczych, aby ograniczyć ich oddziaływanie na rynek.

Poprawka 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych projektowane są w sposób 
niepowodujący niepotrzebnych zakłóceń 
rynku i nieograniczający handlu 
transgranicznego. Ilość zdolności 
wytwórczych zaangażowanych w ramach 
tych mechanizmów nie może wykraczać 
poza to, co jest konieczne, aby zaradzić 
stwierdzonemu problemowi.

Or. en

Poprawka 1043
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych nie mogą powodować
niepotrzebnych zakłóceń rynku ani 
ograniczać handlu transgranicznego. Ilość 
zdolności wytwórczych zaangażowanych 
w ramach tych mechanizmów nie może 

3. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych projektowane są w sposób 
niepowodujący niepotrzebnych zakłóceń 
rynku i nieograniczający handlu 
transgranicznego. Ilość zdolności 
wytwórczych zaangażowanych w ramach 
tych mechanizmów nie może wykraczać 
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wykraczać poza to, co jest konieczne, aby 
zaradzić stwierdzonemu problemowi.

poza to, co jest konieczne, aby zaradzić 
stwierdzonemu problemowi.

Or. en

Uzasadnienie

Projekty mechanizmów zdolności wytwórczych powinny obejmować także obowiązek 
ustanowienia jasnych zasad i procedur ich wycofywania, gdy tylko przyczyny ich 
wprowadzenia przestaną być aktualne. Należy też ustalić jasny ostateczny termin 
harmonizacji istniejących mechanizmów zdolności wytwórczych z niniejszym wnioskiem 
dotyczącym rozporządzenia.

Poprawka 1044
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1045
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych nie mogą powodować
niepotrzebnych zakłóceń rynku ani 
ograniczać handlu transgranicznego. Ilość 
zdolności wytwórczych zaangażowanych 
w ramach tych mechanizmów nie może 

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

poza to, co jest konieczne, aby zaradzić 
stwierdzonemu problemowi.

Or. en

Poprawka 1046
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zasoby rozproszone i oparte na 
odpowiedzi odbioru muszą mieć 
niedyskryminacyjny dostęp do 
mechanizmów zdolności wytwórczych, a 
oferowane przez nie korzyści strukturalne 
muszą znajdować odzwierciedlenie w 
każdym mechanizmie.

Or. en

Uzasadnienie

Jest niezwykle istotne, aby mechanizmy zdolności wytwórczych były otwarte dla wszystkich 
uczestników rynku, w tym ponad granicami, oraz aby obejmowały kryteria elastyczności 
służące skutecznemu zapewnianiu zdolności wytwórczych w krótkim terminie, przy 
elastycznych ilościach.

Poprawka 1047
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Przy poświadczaniu zdolności 
wytwórczych bierze się pod uwagę 
specyficzne cechy elastyczności po stronie 
odbioru i magazynowania energii, w tym 
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w definicjach produktów i wymogach 
kwalifikacji wstępnej. 

Or. en

Poprawka 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Rodzime źródła energii zmniejszają zależność od eksportu.

Poprawka 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zdolności wytwórcze, w stosunku 
do których ostateczną decyzję 
inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry 
into force] r., kwalifikują się do udziału w 
mechanizmach zdolności wytwórczych 
tylko wówczas, gdy generowane przez nie 

skreśla się
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emisje wynoszą mniej niż 550 g CO2/kWh. 
Zdolności wytwórczych emitujących 550 g 
CO2/kWh lub więcej nie angażuje się w 
ramach mechanizmów zdolności 
wytwórczych pięć lat po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie.

Or. de

Uzasadnienie

Mechanizmy zdolności wytwórczych gwarantują bezpieczeństwo energetyczne. Z tego powodu 
całkowicie niejasne jest, dlaczego w tym kontekście ma miejsce posługiwanie się kryterium 
polityki klimatycznej. Ustalenie takiej wartości granicznej emisji CO2 prowadzi do powstania 
ogromnych dodatkowych kosztów. Europejski system handlu emisjami reguluje redukcję 
emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 1050
Janusz Korwin-Mikke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. pl

Poprawka 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4
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Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 714/2009

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. pl

Uzasadnienie

EPS 550 osłabia sygnał cenowy EU ETS, jako głównego instrumentu polityki 
dekarbonizacyjnej oraz wprowadza regulację, która nie jest neutralna technologicznie. EPS 
550 wprowadza preferencję dla jednostek gazowych, co osłabi niezależność energetyczną 
Unii Europejskiej.

Poprawka 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się
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Or. en

Poprawka 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się
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Or. en

Poprawka 1055
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 1056
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się
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Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie mechanizmów zdolności wytwórczych ma na celu rozwiązanie problemu 
wystarczalności zasobów i powinno opierać się na podejściu neutralnym technologicznie. 
Należy także ustanowić jasne zasady stopniowego, skutecznego wycofywania mechanizmów 
zdolności wytwórczych.

Poprawka 1057
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article. We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix. In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source. In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms. We therefore propose to 
remove the whole para 4. It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and 
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
mechanisms.“ To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include 
new para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Poprawka 1058
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Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 1059
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en



AM\1133367PL.docx 171/203 PE609.625v01-00

PL

Uzasadnienie

Projekt mechanizmów zdolności wytwórczych powinien być neutralny technologicznie i nie 
może dyskryminować żadnych konkretnych elektrowni konwencjonalnych. Z ekonomicznego 
punktu widzenia byłoby to mało wydajne. Ponadto celem mechanizmów zdolności 
wytwórczych jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii. Wprowadzenie kryteriów 
ochrony klimatu do projektowania mechanizmów zdolności wytwórczych stanowi 
niepotrzebne mieszanie dwóch różnych kwestii, gdyż redukcja emisji CO2 jest już 
przedmiotem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

Poprawka 1060
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 1061
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zdolności wytwórcze, w stosunku 
do których ostateczną decyzję 
inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry 
into force] r., kwalifikują się do udziału w 

skreśla się
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mechanizmach zdolności wytwórczych 
tylko wówczas, gdy generowane przez nie 
emisje wynoszą mniej niż 550 g CO2/kWh. 
Zdolności wytwórczych emitujących 550 g 
CO2/kWh lub więcej nie angażuje się w 
ramach mechanizmów zdolności 
wytwórczych pięć lat po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie.

Or. en

Poprawka 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

System EU ETS to narzędzie o niezwykle istotnym znaczeniu dla osiągnięcia redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w ramach polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Wprowadzenie 
normy emisji do rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej jest nieuzasadnione, biorąc 
pod uwagę, że powyższy przepis opiera się na art. 194 TFUE, który dotyczy wyłącznie polityki 
Unii w dziedzinie energetyki. W szczególności dyskryminacyjna norma emisji jest sprzeczna z 
art. 194 ust. 2, który przyznaje państwom członkowskim prawo określania swojego koszyka 
energetycznego. Przy obecnym brzmieniu norma emisji wykluczyłaby znaczną część 
konwencjonalnych źródeł energii ze wszystkich rynków zdolności wytwórczych.
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Poprawka 1063
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 1064
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zdolności wytwórcze, w stosunku 
do których ostateczną decyzję 
inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry 
into force] r., kwalifikują się do udziału w 
mechanizmach zdolności wytwórczych 
tylko wówczas, gdy generowane przez nie 
emisje wynoszą mniej niż 550 g CO2/kWh.
Istniejących zdolności wytwórczych 
emitujących 650 g CO2/kWh lub więcej 
nie angażuje się w ramach mechanizmów 
zdolności wytwórczych pięć lat po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie.
Istniejących zdolności wytwórczych 
emitujących 600 g CO2/kWh lub więcej 
nie angażuje się w ramach mechanizmów 
zdolności wytwórczych 10 lat po wejściu 
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niniejszego rozporządzenia w życie.
Istniejących zdolności wytwórczych 
emitujących 550 g CO2/kWh lub więcej 
nie angażuje się w ramach mechanizmów 
zdolności wytwórczych 15 lat po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie.
Instalacje spalające gazy odlotowe, w tym 
gazy wielkopiecowe, nie podlegają 
wymogom dotyczącym dopuszczalnych 
wartości emisji CO2 ze względu na 
efektywność odzysku energii z gazów 
odlotowych i płynące z niego korzyści dla 
środowiska oraz fakt, że wysoka zawartość 
CO2 w gazach odlotowych jest 
przenoszona z procesów przemysłowych, 
np. procesów produkcji stali („CO2 
związany w paliwie” według 
rozporządzenia w sprawie monitorowania 
i raportowania).
Współczynnik emisji CO2 danej instalacji 
wytwarzania energii elektrycznej opiera 
się na efektywności netto przy wydajności 
znamionowej w warunkach określonych 
przez ISO.

Or. en

Poprawka 1065
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zdolności wytwórcze, w stosunku 
do których ostateczną decyzję 
inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry 
into force] r., kwalifikują się do udziału w 
mechanizmach zdolności wytwórczych 
tylko wówczas, gdy generowane przez nie 
emisje wynoszą mniej niż 550 g CO2/kWh
w przypadku instalacji o wydajności 
znamionowej niższej niż 200 MW i poniżej 
450 g CO2/kWh w przypadku instalacji o 
wyższej wydajności znamionowej. 
Zdolności wytwórczych emitujących 550 g 
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CO2/kWh lub więcej nie angażuje się w 
ramach mechanizmów zdolności 
wytwórczych pięć lat po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie.
Obliczanie ilości CO2/kWh, o której 
mowa w ust. 1, opiera się na efektywności 
netto przy wydajności znamionowej w 
warunkach określonych przez ISO.

Or. en

Uzasadnienie

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh. If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used. For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach. The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way.

Poprawka 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zdolności wytwórcze kwalifikują 
się do udziału w mechanizmie zdolności 
wytwórczych tylko wówczas, gdy:
a) ich całkowita emisja gazów 
cieplarnianych w przeliczeniu na 
kilowatogodzinę energii elektrycznej 
wytworzonej w instalacji nie przekracza 
350 g ekwiwalentu dwutlenku węgla od 
dnia [OP: date of entry into force of this 
Regulation] r.; oraz
b) są zdolne do zwiększania i zmniejszania 
ilości wytwarzanej energii pod 
obciążeniem co najmniej na poziomie 5 % 
swoich zdolności wytwórczych na minutę.
Aby móc uczestniczyć w mechanizmach
zdolności wytwórczych, dostawcy 
zdolności wytwórczych mają obowiązek 
przestrzegać unijnych norm jakości 
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środowiska i najlepszych dostępnych 
technik (BAT).

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane kryteria zrównoważoności bezpośrednio zagrażałyby osiągnięciu celów UE 
związanych z klimatem, gdyż pozostawiają jako otwartą możliwość przyznawania dotacji 
pewnym względnie wydajnym elektrowniom wytwarzającym energię z węgla (i potencjalnie z 
węgla brunatnego) stosującym odzysk ciepła (tj. zakładom wysokosprawnej kogeneracji) lub 
elektrowniom spalającym zarówno paliwa kopalne, jak i biomasę. Zasadnicze znaczenie ma 
ograniczenie poziomu emisji do 350 g CO2/kWh i zapewnienie, aby ten poziom był z czasem 
obniżany. Wynagradzanie zdolności wytwórczych należy zagwarantować dopiero wówczas, 
gdy przyczyniają się one do zwiększenia stabilności systemu, a elastyczność jest zasadniczym 
sposobem osiągnięcia tego celu.

Poprawka 1067
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie stosujące 
mechanizmy zdolności wytwórczych mogą 
ograniczyć transgraniczny udział 
zdolności wytwórczych, z których emisje 
wynoszą 550 g CO2/kWh lub więcej.

Or. en

Poprawka 1068
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zdolności wytwórcze kwalifikują 
się do udziału w mechanizmach zdolności 
wytwórczych tylko wówczas, gdy 
generowane przez nie emisje wynoszą 
mniej niż 350 g CO2/kWh. Uczestniczące 
elektrownie mają obowiązek stosowania 
unijnych norm jakości powietrza, w tym 
dokumentów referencyjnych dotyczących 
najlepszych dostępnych technik zgodnie z
dyrektywą 2010/75/UE w sprawie emisji 
przemysłowych. Wytwarzanie energii 
jądrowej kwalifikuje się tylko wówczas, 
gdy operator pokrywa w całości wszystkie 
koszty postępowania z odpadami, 
likwidacji i odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 1069
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Zdolności wytwórcze, w stosunku 
do których ostateczną decyzję 
inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry 
into force] r., kwalifikują się do udziału w 
mechanizmach zdolności wytwórczych 
tylko wówczas, gdy generowane przez nie 
emisje wynoszą mniej niż 550 g CO2/kWh.

Or. de
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Uzasadnienie

Jeżeli próg 550 g byłby stosowany tylko w odniesieniu do nowych instalacji, zapobiegłoby to 
większości wad wartości granicznej. Inwestycje dokonane w przeszłości nie zostałyby 
zdewaluowane, a rynki zdolności wytwórczych pozostałyby możliwe do sterowania, ponieważ 
wszystkie instalacje istniejące na rynku byłyby do dyspozycji rynku zdolności wytwórczych.

Poprawka 1070
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zdolności wytwórcze, w stosunku 
do których ostateczną decyzję 
inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry 
into force] r., kwalifikują się do udziału w 
mechanizmach zdolności wytwórczych 
tylko wówczas, gdy generowane przez nie 
emisje wynoszą mniej niż 550 g CO2/kWh.
W przypadku stosowania kogeneracji do 
obliczeń ilości poszczególnych emisji pod 
uwagę brane są zarówno moc, jak i ciepło 
wyjściowe. Zdolności wytwórczych 
emitujących 550 g CO2/kWh lub więcej 
nie angażuje się w ramach mechanizmów 
zdolności wytwórczych pięć lat po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie.

Or. en

Poprawka 1071
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zdolności wytwórcze, w stosunku 
do których ostateczną decyzję 
inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry 
into force] r., kwalifikują się do udziału w 
mechanizmach zdolności wytwórczych 

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

tylko wówczas, gdy generowane przez nie 
emisje wynoszą mniej niż 550 g CO2/kWh.
Ponadto pierwszeństwo przyznaje się 
zdolnościom wytwórczym energii ze źródeł 
odnawialnych połączonym z 
magazynowaniem energii. Zdolności 
wytwórczych emitujących 550 g CO2/kWh 
lub więcej nie angażuje się w ramach 
mechanizmów zdolności wytwórczych pięć 
lat po wejściu niniejszego rozporządzenia 
w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby wspierać dekarbonizację sektora, należy przyznać pierwszeństwo nadającej się do 
dysponowania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Zapewni to zachętę do inwestycji 
w nadającą się do dysponowania energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych i będzie 
stymulować modernizację instalacji wytwarzania energii.

Poprawka 1072
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zdolności wytwórcze, w stosunku 
do których ostateczną decyzję 
inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry 
into force] r., kwalifikują się do udziału w 
mechanizmach zdolności wytwórczych 
tylko wówczas, gdy generowane przez nie 
emisje wynoszą mniej niż 550 g CO2/kWh.
Ponadto pierwszeństwo należy przyznać 
opłacalnym zdolnościom wytwórczym 
energii ze źródeł odnawialnych 
połączonym z magazynowaniem energii.
Zdolności wytwórczych emitujących 550 g 
CO2/kWh lub więcej nie angażuje się w 
ramach mechanizmów zdolności 
wytwórczych pięć lat po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie.

Or. en
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Poprawka 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zdolności wytwórcze, w stosunku 
do których ostateczną decyzję 
inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry 
into force] r., kwalifikują się do udziału w 
mechanizmach zdolności wytwórczych 
tylko wówczas, gdy generowane przez nie 
emisje wynoszą mniej niż 550 g CO2/kWh.
W przypadku stosowania kogeneracji do 
obliczeń ilości poszczególnych emisji pod 
uwagę brane są zarówno ciepło 
wyjściowe, jak i moc wyjściowa. Zdolności 
wytwórczych emitujących 550 g CO2/kWh 
lub więcej nie angażuje się w ramach 
mechanizmów zdolności wytwórczych pięć 
lat po wejściu niniejszego rozporządzenia 
w życie.

Or. en

Poprawka 1074
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zdolności wytwórcze kwalifikują 
się do udziału w mechanizmach zdolności 
wytwórczych tylko wówczas, gdy 
generowane przez nie emisje wynoszą 
mniej niż 350 g CO2/kWh i jeśli są zdolne 
do zwiększania i zmniejszania ilości 
wytwarzanej energii pod obciążeniem co 
najmniej na poziomie 5 % swoich
zdolności wytwórczych na minutę.
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ramach mechanizmów zdolności 
wytwórczych pięć lat po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizmy zdolności wytwórczych powinny obejmować kryteria elastyczności zdolne do 
szybkiego zapewnienia zdolności wytwórczych przy elastycznych ilościach.

Poprawka 1075
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zdolności wytwórcze, w stosunku 
do których ostateczną decyzję 
inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry 
into force] r., kwalifikują się do udziału w 
mechanizmach zdolności wytwórczych 
tylko wówczas, gdy generowane przez nie 
emisje wynoszą mniej niż 550 g CO2/kWh
na podstawie obliczeń odnoszących się do 
znamionowej mocy produkcyjnej jako 
podstawy.

Or. en

Poprawka 1076
Carolina Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zdolności wytwórcze, w stosunku 
do których ostateczną decyzję 
inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry 
into force] r., kwalifikują się do udziału w 

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

mechanizmach zdolności wytwórczych 
tylko wówczas, gdy generowane przez nie 
emisje wynoszą mniej niż 550 g CO2/kWh. 
Zdolności wytwórczych emitujących 550 g 
CO2/kWh lub więcej nie angażuje się w 
ramach mechanizmów zdolności 
wytwórczych 2 lata po wejściu niniejszego 
rozporządzenia w życie lub 5 lat po tej 
dacie w przypadku elektrowni 
stanowiących część rezerwy strategicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Wycofywanie najbardziej zanieczyszczających elektrowni ma zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia unijnych celów dotyczących emisji, zatem należy zaproponować wprowadzenie 
normy emisji dla istniejących zdolności wytwórczych, z zastosowaniem 5-letniego wyjątku w 
odniesieniu do elektrowni stanowiących część rezerw strategicznych, ponieważ jest to 
mechanizm w znacznie mniejszym stopniu zakłócający rynek.

Poprawka 1077
Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1078
Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Rezerwy strategiczne pozostają poza rynkiem i są eksploatowane jedynie w wyjątkowych 
okolicznościach. Uruchomienie tych rezerw to rzadka sytuacja, a emisje, jakie może wywołać, 
są nieznaczne. Rezerwy strategiczne są wykorzystywane, aby zapewnić możliwość rozliczenia 
rynku dnia następnego.

Poprawka 1079
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zdolności wytwórcze, w stosunku 
do których ostateczną decyzję 
inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry 
into force] r., kwalifikują się do udziału w 
mechanizmach zdolności wytwórczych 
tylko wówczas, gdy generowane przez nie 
emisje wynoszą mniej niż 600 g CO2/kWh. 
Zdolności wytwórczych emitujących 600 g 
CO2/kWh lub więcej nie angażuje się w 
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ramach mechanizmów zdolności 
wytwórczych pięć lat po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie.

ramach mechanizmów zdolności 
wytwórczych 10 lat po wejściu niniejszego 
rozporządzenia w życie.

Or. en

Poprawka 1080
Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W drodze odstępstwa od 
poprzedniego ustępu w państwach 
członkowskich, w których w [2015] r. 
ponad [20 %] energii elektrycznej było 
wytwarzane ze stałych paliw kopalnych, a 
PKB na mieszkańca w cenach rynkowych 
nie przekraczał 60 % średniego PKB na 
mieszkańca w cenach rynkowych w UE1a, 
istniejące zdolności wytwórcze i nowe 
zdolności wytwórcze, co do których 
decyzję inwestycyjną podjęto nie później 
niż [one year] po [OP: entry into force] r. 
kwalifikują się do uczestnictwa w 
mechanizmach zdolności wytwórczych, 
nawet jeśli wytwarzane przez nie emisje 
przekraczają 550 g CO2/kWh, jeśli ocena 
przeprowadzona przez krajowy organ 
regulacyjny wykaże, że bezpieczeństwo 
dostaw energii jest zagrożone.

W państwach członkowskich, których to 
dotyczy, zdolności wytwórczych 
emitujących 550 g CO2/kWh lub więcej 
nie angażuje się w ramach mechanizmów 
zdolności wytwórczych [15 years] po 
wejściu niniejszego rozporządzenia w 
życie.

Pięć lat po [15 years from the entry into 
force of this Regulation] r. państwa 
członkowskie, których to dotyczy, mogą 
zaangażować w ramach mechanizmów 
zdolności wytwórczych zdolności 
wytwórcze o ilości emisji wynoszącej 550 g 
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CO2/kWh lub więcej, jeśli według oceny 
przeprowadzonej przez krajowy organ 
regulacyjny zagrożenie dla bezpieczeństwa 
dostaw energii pozostaje aktualne.

_________________

1a Kryteria te powinny spełnić następujące 
państwa członkowskie: Bułgaria, 
Republika Czeska, Estonia, Grecja, 
Węgry, Polska, Portugalia, Rumunia.

Or. en

Uzasadnienie

Nowa norma emisji na poziomie poniżej 550 g CO2/kWh (EPS 550) nie odzwierciedla 
zróżnicowania sytuacji w zakresie koszyka energetycznego w UE, zatem wymaga zmiany, aby 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii we wszystkich państwach członkowskich. 
Mechanizmy zdolności wytwórczych w poszczególnych państwach członkowskich są
konieczne, aby zachęcać do inwestycji w nowe zdolności wytwórcze i utrzymać możliwość 
eksploatacji istniejących zasobów konwencjonalnych.

Poprawka 1081
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeśli państwo członkowskie 
zamierza wdrożyć mechanizm zdolności 
wytwórczych, przeprowadza procedurę 
przetargu konkurencyjnego dla 
dostawców zdolności wytwórczych. 
Procedura przetargu konkurencyjnego 
obejmuje zestaw jasnych i przejrzystych 
kryteriów środowiskowych, aby nadać 
pierwszeństwo najbardziej
zrównoważonym i efektywnym 
energetycznie źródłom zdolności 
wytwórczych, w tym źródłom opartym na 
odpowiedzi odbioru. Kryteria tej 
procedury przetargu konkurencyjnego 
muszą też obejmować kryteria 
elastyczności. Kwalifikowalne zdolności 



PE609.625v01-00 186/203 AM\1133367PL.docx

PL

wytwórcze powinny być zdolne do 
zwiększania i zmniejszania ilości 
wytwarzanej energii pod obciążeniem co 
najmniej na poziomie 5 % swoich 
zdolności wytwórczych na minutę. 
Dostawcy zdolności wytwórczych muszą 
przestrzegać unijnych norm jakości 
środowiska i wydajności oraz nie mogą 
przekraczać związanych z BAT bardziej 
rygorystycznych wymogów dotyczących 
emisji i wyższych poziomów efektywności 
energetycznej określonych we wszystkich 
odpowiednich konkluzjach dotyczących 
BAT dla nowych elektrowni 
uczestniczących w mechanizmach 
zdolności, aby móc uczestniczyć w 
przetargu.

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizmy zdolności mogą, jeśli nie są odpowiednio zaprojektowane i tymczasowe, 
prowadzić do poważnych zakłóceń na rynku. Nie powinny być stosowane jako stałe 
rozwiązanie w odniesieniu do konwencjonalnej zdolności wytwórczej. Jest niezwykle istotne, 
aby takie mechanizmy były otwarte dla wszystkich uczestników rynku, w tym ponad 
granicami, oraz aby obejmowały kryteria elastyczności służące skutecznemu zapewnianiu 
zdolności wytwórczych w krótkim terminie, przy zastosowaniu elastycznych ilości.

Poprawka 1082
Carolina Punset

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeśli w ocenie skutków uznano to 
za konieczne, mechanizmy zdolności 
wytwórczych zawierają kryteria 
elastyczności w procesie selekcji 
dostawców zdolności wytwórczych. 
Kryteria takie mają na celu 
maksymalizację zdolności do zwiększania 
produkcji i minimalizację koniecznego 
poziomu stałej produkcji elektrowni 
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korzystających z mechanizmów zdolności 
wytwórczych.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie kryteriów elastyczności do procesu selekcji dostawców zdolności wytwórczych 
zapewni, aby pomoc w pierwszej kolejności trafiała do tych oferujących najwydajniejsze 
rezerwowe zdolności wytwórcze. Kryteria związane z maksymalizacją możliwości zwiększania 
dostępnych zdolności wytwórczych i ograniczania poziomu dolnej granicy elastyczności 
dostawców zdolności wytwórczych przyczynią się do rozwiązania problemu nadwyżek mocy 
produkcyjnych w nieelastycznych źródłach energii.

Poprawka 1083
Massimiliano Salini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Nie przewiduje się objęcia z mocą 
wsteczną zdolności wytwórczych 
emitujących 550 g CO2/kWh, w 
odniesieniu do których ostateczna decyzja 
inwestycyjna zapadła przed dniem [OP-
entry into force] r.

Or. en

Poprawka 1084
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Mechanizmy zdolności 
wytwórczych wynagradzają wkład 
wszystkich źródeł w taki sam sposób, także 
w przypadku elastyczności po stronie 
odbioru i zasobów zagregowanych. 
Powinny one ustanawiać jasne przepisy w 
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sprawie niedyskryminacyjnych definicji 
produktów i obejmować wymogi 
kwalifikacji wstępnej. Mechanizmy 
zdolności wytwórczych odzwierciedlają 
korzyści strukturalne płynące z zasobów 
rozproszonych i zasobów z zakresu 
odpowiedzi odbioru.

Or. en

Uzasadnienie

Jest niezwykle istotne, aby takie mechanizmy były otwarte dla wszystkich uczestników rynku, 
w tym ponad granicami, oraz aby obejmowały kryteria elastyczności służące skutecznemu 
zapewnianiu zdolności wytwórczych w krótkim terminie, przy zastosowaniu elastycznych 
ilości.

Poprawka 1085
Massimiliano Salini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Jeśli ocena wystarczalności 
zdolności wytwórczych państwa 
członkowskiego przeprowadzona zgodnie z 
zasadami, o których mowa w art. 19, 
wykaże poważne i stałe problemy z
bezpieczeństwem dostaw energii, państwo 
to może ubiegać się o zastosowanie 
tymczasowego odstępstwa od stosowania 
art. 23 ust. 4 w odniesieniu do istniejących 
zdolności wytwórczych.

Or. en

Poprawka 1086
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Okres obowiązywania definicji 
produktów z zakresu zdolności 
wytwórczych nie może przekraczać 4 lat. 
W odniesieniu do wszystkich zasobów 
powinny obowiązywać takie same okresy 
obowiązywania umów.

Or. en

Poprawka 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en
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Poprawka 1089
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeżeli w ocenie wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim nie 
stwierdzono istnienia problemu 
wystarczalności zasobów, państwa 
członkowskie nie stosują mechanizmów 
zdolności wytwórczych. Państwa 
członkowskie nie stosują także 
mechanizmów zdolności wytwórczych na 
rynkach objętych regulacją cen lub 
pułapami cenowymi bądź jeśli nie 
osiągnęły swoich celów dotyczących 
połączeń wzajemnych lub jeśli kodeksy 
sieci i wytyczne dotyczące sieci nie zostały 
właściwie wdrożone ani nie są 
odpowiednio stosowane.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy wprowadzać mechanizmów zdolności wytwórczych na rynkach, które nie zostały 
jeszcze w pełni otwarte i na których brakuje zdolności połączeń wzajemnych.

Poprawka 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli w ocenie wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim nie 
stwierdzono istnienia problemu 
wystarczalności zasobów, państwa 

5. Jeśli państwo członkowskie 
zamierza wprowadzić mechanizm 
zdolności wytwórczych, musi wyjaśnić 
jego zgodność z oceną wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim, 
zwłaszcza jeśli chodzi o uzasadnienie, 
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członkowskie nie stosują mechanizmów 
zdolności wytwórczych.

zakres, datę początkową i końcową oraz 
realizację wieloletnią tego mechanizmu.

Or. en

Poprawka 1091
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie uwzględnia zasady pomocniczości. Choć monitorowanie i ocena 
wystarczalności zasobów na szczeblu europejskim są potrzebne i mogłyby okazać się 
pomocne, ocena wystarczalności zasobów na poziomie europejskim powinna jedynie 
uzupełniać i wspierać krajowe oceny wystarczalności zasobów.
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Poprawka 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5
Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 714/2009

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Głównym punktem odniesienia przy wprowadzaniu mechanizmów mocowych powinna być 
ocena wystarczalności zasobów przeprowadzona na poziomie krajowym.

Poprawka 1096
Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Państwa członkowskie mogą 
stosować mechanizmy zdolności 
wytwórczych, jeśli są one zgodne z 
wytycznymi Komisji w sprawie pomocy 
państwa na ochronę środowiska i cele 
związane z energią w latach 2014–2020.

Or. en

Poprawka 1097
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Państwa członkowskie 
uwzględniają wynik oceny wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim przy 
podejmowaniu decyzji o stosowaniu
mechanizmów zdolności wytwórczych.
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Or. en

Poprawka 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeżeli państwo członkowskie 
pragnie zastosować mechanizm zdolności 
wytwórczych, jest zobowiązane wykazać 
jego spójność z ocenami wystarczalności 
zasobów, w szczególności w odniesieniu 
do uzasadnienia.

Or. fr

Poprawka 1099
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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5a. Projektując mechanizm zdolności 
wytwórczych, państwa członkowskie 
włączają do niego klauzulę wyjścia, 
postanowienie umożliwiające skuteczne 
wycofanie mechanizmu zdolności 
wytwórczych w przypadku, gdy ocena 
wystarczalności zasobów wykaże, że 
problem wystarczalności został 
rozwiązany.

Or. en

Poprawka 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie mogą 
stosować mechanizm zdolności 
wytwórczych, jeśli nie osiągnięto 
wystarczającego poziomu połączeń 
wzajemnych i jeśli uzasadniają to wyniki 
oceny wystarczalności zasobów na 
poziomie krajowym.

Or. en

Poprawka 1102
Pavel Telička

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Projekty mechanizmów zdolności 
wytwórczych muszą umożliwiać ich 
skuteczne stopniowe wycofanie po 
rozwiązaniu problemu wystarczalności 
zasobów. W tym celu mechanizmy 
zdolności wytwórczych muszą zawierać 
szczegółową klauzulę wyjścia.
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Or. en

Poprawka 1103
Luděk Niedermayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wdrażane mechanizmy zdolności 
wytwórczych muszą być odpowiednio 
zaprojektowane: mieć charakter rynkowy, 
być neutralne technologicznie, otwarte dla 
istniejących i nowych środków oraz dla 
udziału transgranicznego.

Or. en

Poprawka 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Projektując mechanizmy zdolności 
wytwórczych, państwa członkowskie 
uwzględniają cel środowiskowy polegający 
na stopniowym wycofywaniu dotacji 
szkodliwych dla środowiska lub 
gospodarki.

Or. en

Poprawka 1105
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Artykuł 23a

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

Or. en

Poprawka 1106
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreśla się

Istniejące mechanizmy

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

Or. en

Poprawka 1107
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosujące 
mechanizmy zdolności wytwórczych w 

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

dniu [OP: entry into force of this 
Regulation] r. dostosowują swoje 
mechanizmy w celu spełnienia wymogów 
art. 18, 18a, 21 i 23 niniejszego 
rozporządzenia. Bez uszczerbku dla 
natychmiastowego stosowania wymogów 
dotyczących dopuszczalnych wartości 
emisji i elastyczności określonych w art. 
23 do dnia [two years from the entry into 
force of this Regulation] r. państwa 
członkowskie dokonują przeglądu 
obowiązujących mechanizmów zdolności 
oraz związanych z nimi ustaleń 
umownych lub administracyjnych i 
uzgadniają je z przepisami niniejszego 
rozporządzenia. Przedkładają one Komisji 
szczegółowe sprawozdanie z wyników tego 
przeglądu i podjętych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić równe warunki działania, istniejące rynkowe mechanizmy zdolności 
wytwórczych muszą jak najszybciej zostać dostosowane do przepisów ogólnych.

Poprawka 1108
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie stosujące 
mechanizmy zdolności wytwórczych w 
dniu [OP: entry into force of this 
Regulation] r. dostosowują swoje 
mechanizmy w celu spełnienia wymogów 
art. 18, 21 i 23 niniejszego rozporządzenia
w ciągu [2] lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy ustalić jasny ostateczny termin dostosowania istniejących mechanizmów zdolności 
wytwórczych do niniejszego wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Poprawka 1109
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie stosujące 
mechanizmy zdolności wytwórczych w 
dniu [OP: entry into force of this 
Regulation] r. dostosowują swoje 
mechanizmy w celu spełnienia wymogów 
art. 18, 21 i 23 niniejszego rozporządzenia
w ciągu [2] lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie ustalić jasny ostateczny termin dostosowania istniejących mechanizmów 
zdolności wytwórczych do niniejszego wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Poprawka 1110
Miroslav Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Aby zapewnić jasność przepisów, konieczne jest określenie ostatecznego terminu 
dostosowania istniejących mechanizmów do zasad zawartych w niniejszym wniosku 
dotyczącym rozporządzenia.

Poprawka 1111
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1
Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 714/2009

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie stosujące 
mechanizmy zdolności wytwórczych w 
dniu [OP: entry into force of this 
Regulation] r. dostosowują swoje 
mechanizmy w celu spełnienia wymogów 
art. 18, 21 i 23 niniejszego rozporządzenia
do 31 grudnia 2030 roku.

Or. pl
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Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu poszanowanie zasady uzasadnionych oczekiwań, która 
wymagałaby wprowadzenia odpowiedniego okresu dostosowawczego, pozwalającego 
państwom członkowskim na dostosowanie mechanizmów mocowych do wymogów 
wynikających z rozporządzenia.

Poprawka 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie stosujące 
mechanizmy zdolności wytwórczych w 
dniu [OP: entry into force of this 
Regulation] r. dostosowują swoje 
mechanizmy w celu spełnienia wymogów 
art. 18, 21 i 23 niniejszego rozporządzenia
do dnia 31 grudnia 2030 r.

Or. en

Poprawka 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie stosujące 
mechanizmy zdolności wytwórczych w 
dniu [OP: entry into force of this 
Regulation] r. dostosowują swoje 
mechanizmy w celu spełnienia wymogów 
art. 18, 21 i 23 niniejszego rozporządzenia
do dnia 31 grudnia 2030 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy ustanowić rozsądny okres przejściowy dla państw członkowskich stosujących 
mechanizm zdolności wytwórczych w dniu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie energii 
elektrycznej.

Poprawka 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie stosujące 
mechanizmy zdolności wytwórczych 
dostosowują swoje mechanizmy w celu 
spełnienia wymogów art. 18, 21 i 23 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a

W ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia ustanawia się 
Radę Doradczą ds. Projektu Rynku 
Energii Elektrycznej. Rada Doradcza 
składa się z wysokiej klasy ekspertów z 
państw członkowskich UE oraz z 
odpowiedniej i zrównoważonej grupy 
ekspertów z sektora energetyki, w tym 
infrastruktury publicznej, inwestorów, 
dostawców technologii, operatorów sieci, 
grup działających na rzecz ochrony 
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klimatu, przedstawicieli konsumentów i 
lokalnych społeczności energetycznych. 

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

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

Or. en


	1133367PL.docx

