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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W ostatnich latach państwa członkowskie UE doświadczały wielokrotnych zakłóceń 
w dostawach gazu. Rosyjsko-ukraiński spór o gaz, który miał miejsce w styczniu 2009 r., 
ponownie pokazał, że coraz większa zależność UE od zewnętrznych dostaw gazu, w dużej 
mierze pochodzących z państw niedemokratycznych i niestabilnych, może zaszkodzić 
długoterminowym gospodarczym i politycznym interesom państw członkowskich. Niepewna 
pozycja UE w dziedzinie energetyki wymaga zastosowania całościowej polityki w tym 
obszarze, łączącej w sobie aspekty wewnętrzne i wymiary zewnętrzne.

Bezpieczeństwo energetyczne trzeba uznać za istotny element ogólnego bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej. W związku z tym zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do Wspólnoty, 
w szczególności w sytuacjach kryzysowych, jest celem strategicznym. W tym zakresie 
z zadowoleniem należy przyjąć opracowanie z wyprzedzeniem planów krajowych, 
zawierających środki zapobiegawcze i środki stosowane w sytuacjach nadzwyczajnych, o ile 
plany te podlegałyby koordynacji na szczeblu wspólnotowym. W perspektywie 
średnioterminowej istnienie dużego, wewnętrznego, konkurencyjnego rynku o wysoko 
rozwiniętych wzajemnych powiązaniach i infrastrukturze trzeba uznać za najskuteczniejszą 
ochronę przed zakłóceniami dostaw.

Polityka bezpieczeństwa energetycznego UE powinna jednak umożliwiać Unii nie tylko 
reagowanie na sytuacje kryzysowe, lecz również ich przewidywanie. Wszystkie środki 
zapewniające właściwe funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii powinny zatem zostać 
uzupełnione proaktywnymi działaniami dyplomatycznymi w dziedzinie energetyki mającymi 
na celu wzmocnienie wzajemnej współpracy z krajami będącymi najważniejszymi 
producentami, najważniejszymi krajami tranzytowymi i krajami będącymi najważniejszymi 
konsumentami.

Sprawozdawca przygotowujący opinię Komisji Spraw Zagranicznych z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia uchylającego dyrektywę 2004/67/WE. 
Sprawozdawca uważa jednak, że należy wprowadzić ulepszenia, ponieważ potrzebne jest 
całościowe podejście do bezpieczeństwa energetycznego UE. Sprawozdawca proponuje 
poprawki zgodne z następującymi założeniami:

- Wniosek winien być rozpatrywany z uwzględnieniem nowego kontekstu prawnego 
przewidzianego traktatem lizbońskim, którego art. 176 A stanowi, że „polityka Unii 
w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarności między Państwami 
Członkowskimi, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii”. Sprawozdawca 
uważa tę solidarność za kwestię bardzo istotną dla stworzenia wspólnej polityki UE 
w dziedzinie energetyki oraz jest zdania, że należy ją rozwijać zarówno w wymiarze 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym, na szczeblu politycznym w ramach dialogu 
z krajami trzecimi w sytuacjach kryzysu dostaw i w okresach, w których sytuacje takie 
nie mają miejsca.

- Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw gazu powinna być również zapewniona 
na szczeblu wspólnotowym. Na podstawie planów krajowych Komisja Europejska 
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powinna zatem przygotować plany zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym 
i postępowania w takich sytuacjach. Ponadto Komisja ponosi szczególną 
odpowiedzialność za monitorowanie stosowania przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego w sektorze energetyki przez przedsiębiorstwa z krajów trzecich. 

- Wysoki przedstawiciel / wiceprzewodniczący powinien być angażowany na każdym 
etapie wprowadzania w życie rozporządzenia. Osoba sprawująca ten urząd powinna 
być w szczególności odpowiedzialna za prowadzenie w imieniu państw 
członkowskich mediacji i negocjacji z krajami trzecimi w sytuacjach kryzysowych.

- Aby zapobiec nieoczekiwanym zakłóceniom w dostawach, Unia Europejska wraz 
z krajami będącymi dostawcami i krajami tranzytowymi powinna utworzyć 
mechanizm wczesnego ostrzegania, którego podstawę stanowiłyby wyraźne gwarancje 
polityczne. Wszelkie przyszłe umowy handlowe, umowy o stowarzyszeniu 
i partnerstwie oraz współpracy między UE a krajami będącymi dostawcami lub 
krajami tranzytowymi powinny zawierać „klauzulę o bezpieczeństwie 
energetycznym” określającą kodeks postępowania i środki, które należy podjąć 
w sytuacji nadzwyczajnej.

- Komisja powinna rozważyć rozszerzenie europejskiej wspólnoty energetycznej, której 
podstawę stanowią postanowienia karty energetycznej, o kraje trzecie oraz utworzenie 
nowych regionalnych rynków energii, a także aktywne wsparcie dla tworzenia 
zintegrowanego euro-śródziemnomorskiego rynku energii.

- Strategia dotycząca bezpieczeństwa dostaw energii w perspektywie średnio-
i długoterminowej będzie wymagać większego zróżnicowania dostaw, źródeł energii 
i dróg zaopatrzenia. Strategia ta powinna obejmować odpowiednie kraje trzecie, 
w szczególności te, których dotyczy europejska polityka sąsiedztwa. Inwestycje 
Wspólnoty powinny koncentrować się na infrastrukturze strategicznej jako 
infrastrukturze o pierwszorzędnym znaczeniu, która może przyczynić się do 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zużycie gazu w Europie gwałtownie 
wzrosło na przestrzeni ostatnich dziesięciu 

(2) Zużycie gazu w Europie gwałtownie 
wzrosło na przestrzeni ostatnich dziesięciu 
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lat. Wraz ze spadkiem produkcji 
wewnętrznej import gazu rósł jeszcze 
szybciej, co doprowadziło do wzrostu 
zależności od importu i do konieczności 
podjęcia kwestii związanych z 
bezpieczeństwem dostaw.

lat. Wraz ze spadkiem produkcji 
wewnętrznej import gazu rósł jeszcze 
szybciej, co doprowadziło do wzrostu 
zależności od importu i do konieczności 
podjęcia kwestii związanych z 
bezpieczeństwem dostaw. Jako że w 
niektórych państwach członkowskich gaz 
ziemny stanowi dominujące źródło 
energii, państwa te znajdują się na tzw. 
„wyspie energetycznej” ze względu na 
znaczną zależność od importu gazu z 
krajów trzecich oraz na brak 
infrastruktury połączeń z resztą UE.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W związku z istotnym znaczeniem 
współpracy międzynarodowej dla 
zagwarantowania obywatelom państw 
członkowskich UE bezpieczeństwa dostaw 
gazu wszelkie odpowiednie strategie 
polityczne i plany działań UE muszą 
opierać się na zasadzie wzajemnego 
poszanowania zaangażowanych krajów 
trzecich. Rozwiązania wszelkich 
ewentualnych problemów należy szukać 
na drodze dialogu politycznego i 
negocjacji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Na potrzeby wsparcia państw 
członkowskich w finansowaniu 
niezbędnych inwestycji we własną 
produkcję i infrastrukturę dostępne są 
różne źródła finansowania wspólnotowego, 
w szczególności pożyczki i gwarancje 

(11) Na potrzeby wsparcia państw 
członkowskich w finansowaniu 
niezbędnych inwestycji we własną 
produkcję i infrastrukturę dostępne są 
różne źródła finansowania wspólnotowego, 
w szczególności pożyczki i gwarancje 
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Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 
środki finansowe z funduszy rozwoju 
regionalnego, strukturalnych i spójności. 
Europejski Bank Inwestycyjny, a także 
wspólnotowe instrumenty pomocy 
zewnętrznej, takie jak ENPI (Europejski 
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa), IPA 
(Instrument Pomocy Przedakcesyjnej) i 
DCI (instrument finansowania współpracy 
na rzecz rozwoju), mogą również 
finansować działania w krajach trzecich 
celem zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
energii.

Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) oraz Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz środki 
finansowe z funduszy rozwoju 
regionalnego, strukturalnych i spójności. 
EBI, EBOiR, a także wspólnotowe 
instrumenty pomocy zewnętrznej, takie jak 
ENPI (Europejski Instrument Sąsiedztwa i 
Partnerstwa), IPA (Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej) i DCI (instrument 
finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju), mogą również finansować 
działania w krajach trzecich (zwłaszcza 
krajach objętych europejską polityką 
sąsiedztwa) celem zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw energii.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Inwestycjom UE w infrastrukturę i 
produkcję energii odnawialnej powinny 
towarzyszyć wysiłki państw członkowskich 
i Komisji zmierzające do propagowania w 
krajach sąsiadujących z UE, przy 
współpracy z krajami trzecimi, zasad i 
standardów rynku wewnętrznego 
określonych w Traktacie karty 
energetycznej. Komisja powinna rozważyć 
odpowiednie rozszerzenie na inne kraje 
trzecie europejskiej wspólnoty 
energetycznej obejmującej UE i kraje 
Europy Południowo-Wschodniej oraz 
utworzenie w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw wzorowanych na 
niej nowych regionalnych rynków energii, 
takich jak eurośródziemnomorska 
wspólnota energetyczna.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Celem wzmocnienia solidarności 
między państwami członkowskimi w 
przypadku wystąpienia stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie, a w 
szczególności celem wsparcia państw 
członkowskich dysponujących mniej 
korzystnymi warunkami geograficznymi 
lub geologicznymi, państwa członkowskie 
powinny opracować szczególne środki 
solidarności, obejmujące np. umowy 
handlowe między przedsiębiorstwami 
gazowymi, mechanizmy kompensacji, 
zwiększenie eksportu gazu lub stopnia 
wykorzystania zapasów magazynowych. 
Środki solidarności mogą być szczególnie 
przydatne między tymi państwami 
członkowskimi, w przypadku których 
Komisja zaleca ustanowienie wspólnych 
planów działań zapobiegawczych lub 
planów na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym.

(23) Celem wzmocnienia solidarności 
między państwami członkowskimi w 
przypadku wystąpienia stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie, a w 
szczególności celem wsparcia państw 
członkowskich dysponujących mniej 
korzystnymi warunkami geograficznymi, 
geopolitycznymi lub geologicznymi, 
państwa członkowskie powinny zgodnie z 
Traktatem Lizbony opracować szczególne 
środki solidarności, obejmujące np. umowy 
handlowe między przedsiębiorstwami 
gazowymi, mechanizmy kompensacji, 
budowę połączeń technicznych,
zwiększenie eksportu gazu lub stopnia 
wykorzystania zapasów magazynowych. 
Środki solidarności mogą być szczególnie 
przydatne między tymi państwami 
członkowskimi, w przypadku których 
Komisja zaleca ustanowienie wspólnych 
planów działań zapobiegawczych lub
planów na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu we 
Wspólnocie, Komisja powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 

(30) Zważywszy na kluczowe znaczenie 
dostaw gazu z krajów trzecich dla 
wspólnotowego bezpieczeństwa dostaw 
gazu, Komisja powinna włączyć klauzulę 
o bezpieczeństwie energetycznym do 
porozumień handlowych, 
stowarzyszeniowych i porozumień o 
partnerstwie i współpracy zawieranych z 
krajami będących producentami lub 
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stabilny przepływ gazu do Wspólnoty. 
Komisja powinna być upoważniona do 
powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Wspólnoty i, w porozumieniu z krajami 
trzecimi, których to dotyczy, poza nim 
oraz, jeżeli kryzys wynika z problemów w 
kraju trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora.

krajami tranzytowymi. Klauzula dotycząca 
bezpieczeństwa energetycznego powinna 
określać środki zapobiegające sytuacjom 
kryzysowym w zakresie dostaw lub 
pomagające je przezwyciężyć. Komisja 
koordynuje działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Wspólnoty jako 
całości oraz do każdego państwa 
członkowskiego w sytuacji kryzysowej.
Komisja powinna być upoważniona do 
powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Wspólnoty i, w porozumieniu z krajami 
trzecimi, których to dotyczy, poza nim 
oraz, jeżeli kryzys wynika z problemów w 
kraju trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora w osobie 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela Unii ds. polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa w ścisłej 
współpracy z komisarzami 
odpowiedzialnymi za odpowiednie 
dziedziny w kolegium komisarzy.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
środki służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw gazu celem 
zagwarantowania prawidłowego i ciągłego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu 
poprzez przejrzyste określenie i podział 
odpowiedzialności oraz koordynację 
reakcji na szczeblu państw członkowskich i 
na szczeblu Wspólnoty w zakresie działań 
zapobiegawczych oraz reakcji na 

W niniejszym rozporządzeniu określono 
środki służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw gazu poprzez 
zagwarantowanie prawidłowego i ciągłego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu 
oraz poprzez wprowadzenie środków 
wyjątkowych do zastosowania w sytuacji, 
gdy rynek nie może dłużej dostarczać 
koniecznych dostaw gazu, poprzez 
przejrzyste określenie i podział 
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konkretne zakłócenia w dostawach. odpowiedzialności oraz koordynację 
reakcji na szczeblu państw członkowskich i 
na szczeblu Wspólnoty w zakresie działań 
zapobiegawczych oraz reakcji na
konkretne zakłócenia w dostawach lub 
poważne zagrożenia dostaw gazu w myśl 
zasady solidarności między państwami 
członkowskimi.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ odpowiedzialny za 
wprowadzenie w życie przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu środków na 
rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu. Do 
środków tych należą dokonywana co dwa 
lata ocena ryzyka, opracowanie planów 
działań zapobiegawczych, opracowanie 
planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej 
oraz ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa 
dostaw gazu na szczeblu krajowym. 
Właściwe organy współpracują ze sobą aby 
zapobiegać zakłóceniom w dostawach i 
ograniczać szkody w razie wystąpienia 
takich zakłóceń.

2. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ odpowiedzialny za 
wprowadzenie w życie przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu środków na 
rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu. Do 
środków tych należą dokonywana co dwa 
lata ocena ryzyka, w tym zagrożeń 
geopolitycznych, opracowanie planów 
działań zapobiegawczych, opracowanie 
planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej 
oraz ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa 
dostaw gazu na szczeblu krajowym. 
Właściwe organy współpracują ze sobą, 
aby zapobiegać zakłóceniom w dostawach 
i ograniczać szkody w razie wystąpienia 
takich zakłóceń.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja wdraża środki określone w 
niniejszym rozporządzeniu. Do środków 
tych należą dokonywana co dwa lata 
ocena ryzyka, ciągłe monitorowanie 
bezpieczeństwa dostaw gazu oraz 
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opracowanie planu działań 
zapobiegawczych i na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu Wspólnoty.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Długofalowe środki na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw
1. Zgodnie z zapisami niniejszego 
rozporządzenia oraz z uwzględnieniem art. 
194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej Komisja i państwa
członkowskie zaostrzają kontrolę nad 
bezpieczeństwem dostaw gazu z państw 
trzecich, a w przypadku jakichkolwiek 
zakłóceń w dostawach proponują 
konkretne środki nadzwyczajne. Komisja 
koordynuje wraz z państwami trzecimi 
działanie systemów rozwiązywania sporów 
i ożywia dialog w dziedzinie energii m.in. 
w kontekście karty energetycznej i 
wspólnoty energetycznej.
2. Komisja przygotowuje podstawy 
mechanizmu wczesnego ostrzegania w 
sektorze energii, który to mechanizm ma 
powstać na mocy umów dwustronnych 
między UE i krajami trzecimi. Mechanizm 
ten przewiduje dokonywanie wczesnej 
oceny potencjalnych zagrożeń związanych 
z zapotrzebowaniem na gaz i jego 
dostawami, a także zapobieganie 
sytuacjom kryzysowym lub wszelkim 
zagrożeniom wystąpieniem takich sytuacji 
i szybkie reagowanie w takich 
przypadkach.
3. Najpóźniej rok po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedłoży sprawozdanie zawierające 
proponowane środki regulacyjne, które 
można będzie wdrożyć celem 
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zróżnicowania na poziomie Wspólnoty 
geograficznych źródeł gazu i dróg jego 
dostaw do UE. Sprawozdanie to obejmuje 
ocenę roli instalacji LNG, która mogłaby 
pomóc w dywersyfikacji dostaw energii. 
Powinno ono również zawierać przegląd 
zdolności różnych państw członkowskich 
w zakresie magazynowania gazu.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowanie planu działań 
zapobiegawczych i planu na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej

Opracowanie planu działań 
zapobiegawczych i planu na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej na szczeblu 
krajowym, wspólnotowym i regionalnym

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, aby zagwarantować wzajemną 
zgodność swoich planów i podejmowanych 
środków na odpowiednim szczeblu 
regionalnym. Konsultacje takie obejmą co 
najmniej kwestie połączeń wzajemnych, 
dostaw transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, aby zagwarantować wzajemną 
zgodność swoich planów i podejmowanych 
środków na odpowiednim szczeblu 
regionalnym i wspólnotowym. Konsultacje 
takie obejmą co najmniej kwestie połączeń 
wzajemnych, dostaw transgranicznych, 
magazynowania transgranicznego oraz 
fizycznej zdolności dwukierunkowego 
przesyłania gazu, międzyregionalnych i 
transgranicznych systemów dostaw gazu 
oraz przynależnych im instalacji 
magazynowych, platform i wyposażenia.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Do dnia…* najpóźniej Komisja 
opracowuje plan działań zapobiegawczych 
i plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, 
które obejmują środki do zastosowania na
szczeblu Wspólnoty.
___________
*30 września 2011 r. lub 18 miesięcy od wejścia w 
życie

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W planie działań zapobiegawczych 
uwzględnia się opłacalność ekonomiczną, 
wpływ na funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku energii oraz oddziaływanie na 
środowisko.

3. W planie działań zapobiegawczych 
uwzględnia się wydajność w stosunku do 
kosztów, opłacalność ekonomiczną, wpływ 
na funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
energii, oddziaływanie na środowisko oraz 
wszelkie istotne niedawne wydarzenia na 
scenie międzynarodowej, zwłaszcza w 
krajach będących głównymi dostawcami 
gazu lub krajami tranzytu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 
art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE] 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
koszty spełnienia standardu N-1 oraz 
koszty udostępnienia stałych zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu. W 
przypadku gdy koszty ponoszone są w 

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 
art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE] 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
należycie koszty spełnienia standardu N-1 
oraz koszty udostępnienia stałych 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu w sposób przejrzysty i szczegółowy, 
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większej liczbie państw członkowskich, o 
podziale kosztów wspólnie zadecydują 
krajowe organy regulacyjne wszystkich 
państw członkowskich, których to dotyczy. 
Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr .../…

obrazując jasno i wyraźnie poniesione 
koszty. W przypadku gdy koszty 
ponoszone są w większej liczbie państw 
członkowskich, o podziale kosztów 
wspólnie zadecydują krajowe organy 
regulacyjne wszystkich państw 
członkowskich, których to dotyczy, i 
ACER. Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr .../…

Uzasadnienie
Koszty poniesione w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i standardów w zakresie 
infrastruktury dodaje się do krajowych i transgranicznych taryf w możliwie najbardziej 
przejrzysty i wyraźny sposób. Kosztami tymi należy sprawiedliwie obciążyć systemy 
wdrażające te środki i systemy korzystające z nich.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych;

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych,
regionalnych i międzynarodowych;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwa gazowe, odpowiednie 
organizacje reprezentujące interesy 
gospodarstw domowych i odbiorców 
przemysłowych oraz organ regulacyjny (o 
ile nie jest nim właściwy organ) 
współpracują z właściwym organem i 
przekazują mu wszystkie niezbędne 
informacje na potrzeby oceny ryzyka.

2. Przedsiębiorstwa gazowe, odpowiednie 
organizacje reprezentujące interesy 
gospodarstw domowych i odbiorców 
przemysłowych oraz organ regulacyjny (o 
ile nie jest nim właściwy organ) 
współpracują z właściwym organem i 
przekazują mu wszystkie niezbędne 
informacje na potrzeby oceny ryzyka, w 
tym zagrożeń o charakterze 
geopolitycznym.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocenę ryzyka przeprowadza się co dwa 
lata, przed dniem 30 września danego roku.

3. Ocenę ryzyka przeprowadza się co dwa 
lata, przed dniem 30 września danego roku. 
Ocena wspólnotowa poddawana jest 
przeglądowi w przypadku wystąpienia 
znaczącego i niespodziewanego 
zagrożenia.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) opisuje mechanizmy wykorzystywane 
do rozpoczęcia mediacji z 
zaangażowanymi krajami trzecimi;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stan nadzwyczajny: gdy wystąpi 
nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie 
lub zakłócenie w dostawach za 
pośrednictwem największej infrastruktury 
lub z największego źródła i gdy istnieje 
realne zagrożenie, że standardu w zakresie 
dostaw do odbiorców chronionych nie da 
się dłużej spełniać za pomocą samych 
instrumentów rynkowych.

(3) Stan nadzwyczajny: gdy wystąpi 
nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie 
lub zakłócenie w dostawach za 
pośrednictwem największej infrastruktury 
lub z największego źródła lub gdy istnieje 
realne zagrożenie, że standardu w zakresie 
dostaw do odbiorców chronionych nie da 
się dłużej spełniać za pomocą samych 
instrumentów rynkowych.

Poprawka 21
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku powiadomienia Komisji 
przez właściwy organ o ogłoszeniu w 
jednym z państw członkowskich stanu 
ostrzegawczego ze względów 
geopolitycznych lub otrzymania przez nią, 
prawdopodobnie od mechanizmu 
wczesnego ostrzegania, sygnału o ryzyku 
zakłóceń w dostawach gazu ze względów 
geopolitycznych Wspólnota, 
reprezentowana przez 
wiceprzewodniczącego Komisji/Wysokiego 
Przedstawiciela Unii ds. Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa, podejmuje 
kroki dyplomatyczne. Działania 
podejmowane przez 
wiceprzewodniczącego Komisji/Wysokiego 
Przedstawiciela nie mogą wpływać na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Uzasadnienie

Konieczne jest jak najwcześniejsze podejmowanie odpowiednich kroków dyplomatycznych 
wobec państw trzecich będących dostawcami gazu lub krajami tranzytu w przypadku ryzyka
zakłóceń w dostawach gazu ze względów geopolitycznych. Działania te nie mogą wpływać na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja w ciągu jednego tygodnia
weryfikuje, czy ogłoszenie stanu 
nadzwyczajnego jest uzasadnione i czy nie 
stanowi nadmiernego obciążenia dla 
przedsiębiorstw gazowych i dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Komisja może w szczególności zwrócić się 
do właściwego organu o modyfikację 
środków stanowiących nadmierne 

6. Komisja w ciągu trzech dni weryfikuje, 
czy ogłoszenie stanu nadzwyczajnego 
zgodne jest z kryteriami określonymi w 
ust. 2 i czy nie stanowi nadmiernego 
obciążenia dla przedsiębiorstw gazowych i 
dla funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Komisja może w szczególności zwrócić się 
do właściwego organu o modyfikację 
środków stanowiących nadmierne 
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obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych i 
o odwołanie stanu nadzwyczajnego, jeśli 
uzna, że nie jest on lub przestał być 
uzasadniony.

obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych i 
o odwołanie stanu nadzwyczajnego, jeśli 
uzna, że nie jest on lub przestał być 
uzasadniony.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub w 
przypadku utraty przez Wspólnotę więcej 
niż 10 % dziennych dostaw gazu z krajów 
trzecich, zgodnie z obliczeniami ENTSO-
G. Stan taki Komisja ogłasza w przypadku 
ogłoszenia stanu nadzwyczajnego przez 
więcej niż jeden właściwy organ po 
weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 6. Stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie może zostać
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących 
więcej niż jedno państwo członkowskie.

1. Komisja ogłasza stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie na wniosek jednego z 
właściwych organów lub w przypadku 
utraty przez Wspólnotę znaczącej ilości 
dziennych dostaw gazu z krajów trzecich, 
zgodnie z obliczeniami ENTSO-G. Stan 
taki Komisja ogłasza także w przypadku 
ogłoszenia stanu nadzwyczajnego przez 
więcej niż jeden właściwy organ po 
weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 6. Stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie ogłasza się
dla szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie Komisja zapewnia 
koordynację działań właściwych organów. 
W szczególności Komisja zapewnia 
wymianę informacji, pilnuje aby działania 
podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla wspólnotowego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. 
Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 

3. Podczas stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie Komisja zapewnia 
koordynację działań właściwych organów. 
W szczególności Komisja zapewnia 
wymianę informacji, pilnuje, aby działania 
podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla wspólnotowego oraz za 
pośrednictwem wiceprzewodniczącego 
Komisji / Wysokiego Przedstawiciela 
koordynuje działania dotyczące krajów 
trzecich. Komisja może zwołać grupę ds. 
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przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną.

zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja sporządzi stałą listę rezerwową 
członków grupy zadaniowej ds. 
monitorowania, na której znajdą się 
eksperci branżowi oraz przedstawiciele 
Komisji. Grupa ta może zostać zwołana w 
razie potrzeby, a jej zadaniem jest 
monitorowanie przepływu gazu na 
terytorium Wspólnoty i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-dostawcami i 
krajami tranzytu.

7. Komisja sporządzi stałą listę rezerwową 
członków grupy zadaniowej ds. 
monitorowania, na której znajdą się 
eksperci branżowi oraz przedstawiciele 
Komisji, a także członkowie zespołu 
podlegającego wiceprzewodniczącemu 
Komisji / Wysokiemu Przedstawicielowi. 
Grupa ta może zostać zwołana w razie 
potrzeby, a jej zadaniem jest 
monitorowanie przepływu gazu na 
terytorium Wspólnoty i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-dostawcami i 
krajami tranzytu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu; 
przed zawarciem nowych umów 
międzyrządowych państwa członkowskie 
informują Komisję celem oceny zgodności 
tych umów z przepisami rynku 
wewnętrznego;

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu;
przed zawarciem nowych umów 
międzyrządowych państwa członkowskie 
informują Komisję i konsultują się z nią 
celem oceny zgodności tych umów z 
przepisami rynku wewnętrznego, a także 
oceny wpływu tych umów na 
bezpieczeństwo energetyczne 
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poszczególnych państw i Wspólnoty, 
łącznie z ochroną najważniejszej 
infrastruktury energetycznej, oraz oceny 
zagrożeń geopolitycznych;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja ustanawia system ciągłego 
monitorowania i sprawozdawczości w 
odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw 
gazu z uwzględnieniem następujących 
środków:

(a) przygotowywanie rocznych 
sprawozdań dotyczących przestrzegania 
przez przedsiębiorstwa z krajów trzecich –
szczególnie głównych dostawców wraz ze 
wszystkimi zależnymi od nich podmiotami 
– zasad rządzących rynkiem wewnętrznym 
w sektorze energetycznym, zwłaszcza 
dotyczących przejrzystości i zgodności z 
unijnym prawem konkurencji; 

(b) ocenę oddziaływania na rynek 
wewnętrzny pionowo zintegrowanych 
przedsiębiorstw energetycznych z państw 
trzecich oraz sposób realizacji zasady 
wzajemności;

(c) stosowania odpowiednich środków 
zapobiegających niekontrolowanym 
inwestycjom państwowych przedsiębiorstw 
zagranicznych w sektorze energetycznym 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
sieci przesyłowych gazu i elektryczności.

(d) monitorowanie zgodności umów o 
dostawy gazu zawieranych między 
państwami członkowskimi a krajami 
trzecimi z zasadami rynku wewnętrznego 
UE; Komisja znosi wszelkie klauzule 
mające skutek klauzuli przeznaczenia, o 
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ile zakazuje ich prawo UE.
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