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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja przedstawia wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie środków zapewniających 
bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Rozporządzenie to uchyli obowiązującą dyrektywę 
2004/67/WE, którą uznano za niewystarczającą do uregulowania kwestii gazu ziemnego w 
Unii Europejskiej ze względu na zwiększone uzależnienie państw członkowskich od 
przywozu gazu, na większe zagrożenia dla dostaw spowodowane tranzytem przez kraje 
trzecie oraz na większe przepływy gazu i rozwój rynku wewnętrznego. 

Przy pomocy wspomnianego rozporządzenia Komisja chce jasno określić przyszłe role 
gazownictwa, państw członkowskich i instytucji Wspólnoty w rozwiązywaniu problemu 
krótko- i długoterminowych zakłóceń w dostawach gazu. Komisja wybrała formę 
rozporządzenia, a nie dyrektywy, gdyż rozporządzenie może być szybko i bezpośrednio 
stosowane przez organy państw członkowskich i przedsiębiorstwa sektora gazu ziemnego, a 
także ze względu na jasność i spójność przepisów i obowiązków, wprowadzanych przez 
rozporządzenie w całej Wspólnocie.

Głównym celem rozporządzenia w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw 
gazu jest „zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu poprzez stworzenie zachęt do 
inwestowania w połączenia wzajemne niezbędne, aby osiągnąć odpowiednią wartość 
wskaźnika N-1, oraz w możliwości odwrócenia przepływu”. W odniesieniu do wskaźnika N-1 
Komisja określa „[zdolność techniczną] całej pozostałej do dyspozycji infrastruktury 
gazowniczej w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu największej infrastruktury[, która] 
powinna być co najmniej równa całkowitemu zapotrzebowaniu na gaz na obszarze 
analizowanym przez okres sześćdziesięciu dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na 
gaz podczas najzimniejszych okresów, występujących statystycznie raz na dwadzieścia lat”.

W proponowanym rozporządzeniu położono nacisk na: a) umożliwienie przedsiębiorstwom 
gazowym dostarczania gazu odbiorcom w całej Wspólnocie przez jak najdłuższy czas i bez 
ograniczeń na szczeblu krajowym, b) możliwość sięgnięcia przez właściwy organ po środki 
nierynkowe, przyjmowane w stanie nadzwyczajnym, po wyczerpaniu wszystkich środków 
rynkowych, a także c) większą rolę Komisji w zapewnieniami normalnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

Sprawozdawca pozytywnie ocenia wysiłki podjęte przez Komisję w celu opracowania 
rozporządzenia zapewniającego bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w Unii Europejskiej, 
zwłaszcza po niedawnym konflikcie rosyjsko-ukraińskim, który spowodował poważne 
problemy z dostarczeniem państwom członkowskim wystarczającej ilości gazu. Uważa 
również, że koordynacja działań na szczeblu Wspólnoty, mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, to krok w dobrym kierunku.

Sprawozdawca uważa, że należy rozszerzyć zadania właściwego organu w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, a zarazem wyraża sprzeciw wobec przyznawania 
prywatnym przedsiębiorstwom dostarczającym gaz istotnej roli w okresach kryzysu, 
zwłaszcza jeśli chodzi o politykę cenową.
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W związku z tym wyraża zaniepokojenie stopniem, w jakim proponowane rozporządzenie 
wprowadza niezbędne środki zniechęcające prywatne przedsiębiorstwa do prowadzenia 
spekulacyjnej polityki cenowej w okresach kryzysu. 

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna 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 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Dla dobra długoterminowego 
zrównoważonego rozwoju rynku gazu UE 
kluczowe jest, by środki podejmowane w 
celu zagwarantowania bezpieczeństwa 
dostaw gazu nie zakłócały w niewłaściwy 
sposób konkurencji lub skutecznego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka 2

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, 

(23) Celem wzmocnienia solidarności 
między państwami członkowskimi w 
przypadku wystąpienia stanu 
nadzwyczajnego w Unii, a w szczególności 
celem wsparcia państw członkowskich 
dysponujących mniej korzystnymi 
warunkami geograficznymi lub 
geologicznymi, państwa członkowskie 
powinny opracować szczególne środki 
solidarności, jak przewidziano w Traktacie 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
obejmujące np. umowy handlowe między 
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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.

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.

Uzasadnienie

Dnia 1 grudnia 2009 r. wszedł w życie traktat z Lizbony i UE działa obecnie w oparciu o 
nowe ramy prawne. Jest zatem koniecznie przypomnienie, że art. 176 A traktatu z Lizbony 
stwierdza, że: „polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarności 
między państwami członkowskimi, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii”.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Instytucje Unii Europejskiej 
powinny przyznać szczególny priorytet 
projektowi gazociągu Nabucco.

Poprawka 4

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 

W niniejszym rozporządzeniu określono 
środki służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw gazu poprzez 
zagwarantowanie prawidłowego i ciągłego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu
oraz wprowadzeniu środków wyjątkowych, 
jakie należy zastosować w sytuacji, gdy 
rynek nie może zapewnić koniecznych 
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na szczeblu Wspólnoty w zakresie działań 
zapobiegawczych oraz reakcji na 
konkretne zakłócenia w dostawach.

dostaw gazu, poprzez przejrzyste 
określenie i podział odpowiedzialności 
oraz koordynację reakcji na szczeblu 
państw członkowskich i na szczeblu Unii
w zakresie działań zapobiegawczych oraz 
reakcji na konkretne zakłócenia w 
dostawach w duchu solidarności między 
państwami członkowskimi.

Uzasadnienie

Dnia 1 grudnia 2009 r. wszedł w życie traktat z Lizbony i UE działa obecnie w oparciu o
nowe ramy prawne. Jest zatem koniecznie przypomnienie, że art. 176 A traktatu z Lizbony 
stwierdza, że: „polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarności 
między państwami członkowskimi, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii”.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „odbiorcy chronieni” oznaczają
wszystkich odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi, którzy są już
podłączeni do sieci dystrybucyjnej gazu, a 
także – o ile tak postanowi dane państwo 
członkowskie – mogą obejmować małe i 
średnie przedsiębiorstwa, szkoły i szpitale, 
pod warunkiem że są one już podłączone 
do sieci dystrybucyjnej gazu;

(1) „odbiorcy chronieni” oznaczają
wszystkie gospodarstwa domowe, które są 
już podłączone do sieci dystrybucyjnej 
gazu, a także – o ile tak postanowi dane 
państwo członkowskie, po 
przeprowadzeniu przez to państwo 
członkowskie oceny ryzyka i 
oddziaływania zgodnie z art. 8, przy 
uwzględnieniu technicznej wykonalności i 
analizy kosztów i korzyści – mogą 
obejmować małe i średnie 
przedsiębiorstwa, szkoły i szpitale, pod 
warunkiem że są one już podłączone do 
sieci dystrybucyjnej gazu;

Uzasadnienie

Podczas kryzysu gazowego dostawy gazu do gospodarstw domowych jako odbiorców 
chronionych powinny być kontynuowane. Jeżeli dane państwo członkowskie podejmuje 
decyzję o rozszerzeniu pojęcia odbiorców chronionych poza gospodarstwa domowe, powinno 
przy tym opierać się na solidnej ocenie skutków, dokonując jednocześnie oceny kosztów i 
korzyści, ponieważ takie rozszerzenie definicji może spowodować powstanie olbrzymich 
kosztów, które ponosić będą odbiorcy końcowi.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bezpieczeństwo dostaw gazu należy do 
zadań przedsiębiorstw gazowych, 
właściwych organów państw 
członkowskich, przemysłowych odbiorców 
gazu oraz Komisji w granicach 
kompetencji każdego z tych podmiotów.
Wymaga ono ścisłej współpracy pomiędzy 
nimi.

1. Bezpieczeństwo dostaw gazu należy do 
zadań przedsiębiorstw gazowych, 
właściwych organów państw 
członkowskich, przemysłowych odbiorców 
gazu oraz Komisji w granicach 
kompetencji każdego z tych podmiotów.
Wymagana jest ścisła współpraca
pomiędzy nimi, a kluczowe znaczenie ma 
przejrzystość i skuteczna wymiana 
informacji.

Uzasadnienie

Skoro kwestia dostawy gazu stanowi problem polityczny, należy przyjąć ujednolicone 
podejście do niej w całej UE.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.; 
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, po skonsultowaniu się z 
przedsiębiorstwami gazowymi, 
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

1. W terminie ...* właściwy organ, w 
oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka i 
oddziaływania zgodnie z art. 8, po 
skonsultowaniu się z przedsiębiorstwami 
gazowymi, odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

* Dz.U. proszę wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie przeprowadza ocenę ryzyka i oddziaływania przy 
przygotowywaniu działań zapobiegawczych i planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej w 
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oparciu o wspólną metodologię UE, umożliwiającą państwu członkowskiemu uwzględnienie 
szczególnych krajowych okoliczności, jeśli to wskazane.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas procesu, o którym mowa w ust. 
2, Komisja może przedstawić zalecenie na 
temat tego, na jakim szczeblu regionalnym 
powinny mieć miejsce konsultacje i 
wymiana informacji. Po konsultacji z 
Europejską Siecią Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu (ENTSO-G) i z 
Agencją ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) Komisja 
może także zalecić opracowanie 
wspólnego planu na szczeblu regionalnym.

3. Podczas procesu, o którym mowa w ust. 
2, Komisja może przedstawić zalecenie na 
temat tego, na jakim szczeblu regionalnym 
powinny mieć miejsce konsultacje i 
wymiana informacji. We współpracy z 
Europejską Siecią Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu (ENTSO-G), z 
Agencją ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) i Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu Komisja może 
także zalecić opracowanie wspólnego 
planu na szczeblu regionalnym.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów.
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu
oraz z innymi zainteresowanymi stronami.
W przypadku uznania, że plan jest 
nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka lub niespójny ze 
scenariuszami ryzyka czy też z planami 
innych państw członkowskich, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa wspólnotowego, Komisja zwraca się 

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich oraz ich 
wspólnych planów regionalnych w
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów.
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami.
W przypadku uznania, że plan jest 
nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka lub niespójny ze 
scenariuszami ryzyka czy też z planami 
innych państw członkowskich lub innymi 
planami regionalnymi, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
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o zweryfikowanie takiego planu. rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa Unii Europejskiej, Komisja zwraca 
się o zweryfikowanie takiego planu.

Poprawka 10

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 efektywność kosztową,
opłacalność ekonomiczną, uczciwą 
konkurencję, wpływ na funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku energii oraz 
oddziaływanie na środowisko.

Uzasadnienie

Pojęcie efektywności kosztowej lepiej określa, że plan działań zapobiegawczych powinien 
uwzględniać osiągnięcie tego celu po najniższej cenie.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31.03.14 r.; trzech 
lat od wejścia w życie] właściwe organy 
doprowadzą do tego, aby w przypadku 
zakłóceń w funkcjonowaniu największej 
infrastruktury pozostała infrastruktura
(standard N-1) posiadała zdolność 
dostarczania ilości gazu niezbędnej do 
zaspokojenia całkowitego zapotrzebowania 
na gaz na obszarze analizowanym przez 
okres sześćdziesięciu dni nadzwyczajnie 
wysokiego zapotrzebowania na gaz 
podczas najzimniejszych okresów, 
występujących statystycznie raz na 
dwadzieścia lat.

1. W terminie ...* właściwe organy 
doprowadzą do tego, aby w przypadku 
zakłóceń przepływu na największym 
przesyłowym punkcie wejścia dostępna
infrastruktura (standard N-1) posiadała 
zdolność dostarczania ilości gazu 
niezbędnej do zaspokojenia 
zapotrzebowania na gaz odbiorców 
chronionych na obszarze analizowanym w 
ciągu dnia nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania na gaz podczas 
najzimniejszych okresów, występujących 
statystycznie raz na dwadzieścia lat.

* Dz.U.: proszę wstawić datę: 6 lata od daty 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Uzasadnienie

Termin 3 lat zaproponowany w projekcie rozporządzenia nie jest realistyczny. Istotne 
inwestycje prowadzące do spełnienia standardu N-1, które muszą zostać dokonane w 
szczególności w krajach Europy Środkowej i Południowo Wschodniej, wymagają co najmniej 
okresu 5-6 lat w zależności od ich zakresu. Art. 6 ust. 1, jeżeli nie zostanie ograniczony do 
niezbędnego minimum, wiązać się będzie z koniecznością znacznych inwestycji w zwiększenie 
zdolności w zakresie dostaw oraz ze zwiększonymi cenami dla odbiorcy końcowego. W celu 
zapewnienia spójności ze standardem w zakresie dostaw w art. 7, zasada N-1 powinna 
odzwierciedlać jedynie zapotrzebowanie na gaz odbiorców chronionych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja
ta może zostać poddana przeglądowi.
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. Jeżeli to konieczne w związku z oceną 
ryzyka i oddziaływania przeprowadzoną 
zgodnie z art. 8, a także przy 
uwzględnieniu technicznej wykonalności 
oraz analizy kosztów i korzyści, w 
terminie ...*, operatorzy systemów 
przesyłowych udostępnią stałe fizyczne 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu na tych połączeniach wzajemnych, na 
których dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw, w szczególności w sytuacji stanu 
nadzwyczajnego. W przypadku zmiany 
okoliczności ocena ta może zostać 
poddana przeglądowi. W trakcie tego
trzyletniego okresu operatorzy systemów 
przesyłowych gazu – zgodnie z oceną 
ryzyka i oddziaływania przeprowadzoną 
zgodnie z art. 8 przy uwzględnieniu 
technicznej wykonalności i analizy 
kosztów i korzyści – dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu
* Dz.U. proszę wstawić datę: trzy lata od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.
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Uzasadnienie

Nie należy nakładać wymogu stałych fizycznych zdolności dwukierunkowego przesyłania gazu 
na wszystkich połączeniach wzajemnych bez uprzedniej oceny technicznej i/lub ekonomicznej 
wykonalności lub zasadności w poszczególnych przypadkach. Wcześniejsza ocena ryzyka i 
oddziaływania konieczna jest w celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów, które musieliby 
ponieść odbiorcy końcowi. 

Okres dwuletni mający umożliwić osiągnięcie stałych fizycznych zdolności jest możliwy do 
przyjęcia tylko w przypadku niewielkich zmian w infrastrukturze. Większe zmiany, np. 
instalacja kompresorów, zajmą więcej czasu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ podejmuje środki w 
celu zapewnienia dostaw gazu odbiorcom 
chronionym z danego państwa 
członkowskiego w przypadku:

1. Właściwy organ zobowiązuje 
przedsiębiorstwa dostarczające gaz do
zapewnienia dostaw gazu odbiorcom 
chronionym z danego państwa 
członkowskiego w przypadku:

Uzasadnienie

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days 
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) każdego sześćdziesięciodniowego
okresu nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania na gaz podczas 

b) każdego trzydziestodniowego okresu 
nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania na gaz podczas 
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najzimniejszych okresów, występujących 
statystycznie raz na dwadzieścia lat.

najzimniejszych okresów, występujących 
statystycznie raz na dwadzieścia lat.

Uzasadnienie

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days 
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ podejmuje środki w 
celu zapewnienia dostaw gazu do 
odbiorców chronionych przez okres
sześćdziesięciu dni, również w przypadku 
stanu nadzwyczajnego zdefiniowanego w 
art. 9 ust. 2. Właściwy organ stara się 
zapewnić ciągłość dostaw do odbiorców 
chronionych tak długo, jak to konieczne.

2. Właściwy organ zobowiązuje 
przedsiębiorstwa dostarczające gaz do
zapewnienia dostaw gazu do odbiorców 
chronionych przez okres trzydziestu dni, 
również w przypadku stanu 
nadzwyczajnego zdefiniowanego w art. 9 
ust. 2. We współpracy z właściwym 
organem, przedsiębiorstwa dostarczające 
gaz starają się zapewnić ciągłość dostaw 
do odbiorców chronionych tak długo, jak 
to możliwe w oparciu o rynkowe środki 
bezpieczeństwa dostaw gazu.

Uzasadnienie

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorstw dostarczających gaz powinno być zapewnianie 
standardów w zakresie dostaw. Okres trzydziestu dni zmniejszyłby koszty konsumentów; zob. 
art. 7 ust.1.

Rynek powinien funkcjonować jak najdłużej, a mechanizmy rynkowe powinny rozwinąć 
fizyczne i umowne narzędzia w celu utrzymania ciągłości dostaw do odbiorców chronionych.

Poprawka 16
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nałożone na przedsiębiorstwa gazowe 
obowiązki związane ze spełnieniem 
standardu w zakresie dostaw, określonego 
w ust. 1 i 2, muszą być pozbawione cech 
dyskryminacji i nie mogą stanowić 
nadmiernego obciążenia dla nowych 
uczestników rynku i małych
przedsiębiorstw.

3. Nałożone na przedsiębiorstwa gazowe 
obowiązki związane ze spełnieniem 
standardu w zakresie dostaw, określonego 
w ust. 1 i 2, muszą być pozbawione cech 
dyskryminacji i nie mogą stanowić 
nadmiernego obciążenia dla tych
przedsiębiorstw.

Uzasadnienie

Cele projektu rozporządzenia można osiągnąć tylko poprzez jasne zdefiniowanie roli i 
zakresu odpowiedzialności każdego podmiotu w oparciu o standardy stosowane w taki sam 
sposób wobec wszystkich uczestników rynku, w tym nowych uczestników rynku i małych 
przedsiębiorstw.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 30.09.10 r.; sześciu 
miesięcy od wejścia w życie] każdy 
właściwy organ dokona pełnej oceny 
ryzyka związanego z bezpieczeństwem 
dostaw gazu w jego państwie 
członkowskim:

1. W terminie ...* każdy właściwy organ 
dokona oceny ryzyka i oddziaływania, 
która będzie podstawą: 

a) z zastosowaniem standardów 
określonych w art. 6 i 7;

a) ustanowienia charakterystyki ryzyka 
danego państwa członkowskiego, z
uwzględnieniem wszystkich stosownych 
okoliczności krajowych i regionalnych;

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych;

b) opracowania planu działań 
zapobiegawczych danego państwa 
członkowskiego;

c) przewidując różne scenariusze 
nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania i zakłóceń w dostawach, 
takie jak awaria głównej infrastruktury 
przesyłowej, instalacji magazynowych lub 

c) opracowania planu danego państwa 
członkowskiego na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej;
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terminali LNG oraz zakłócenia w 
dostawach z krajów trzecich;

d) analizując wzajemne oddziaływanie i 
korelację zagrożeń z innymi państwami 
członkowskimi.

Ocena ryzyka i oddziaływania powinna 
opierać się na standardach określonych w 
art. 6 i 7 i powinna obejmować różne 
scenariusze nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania i/lub zakłóceń w 
dostawach, takie jak awaria głównej 
infrastruktury przesyłowej, instalacji 
magazynowych lub terminali LNG oraz 
zakłócenia w dostawach od producentów z 
krajów trzecich. Należy uwzględnić
wzajemne oddziaływanie i korelację 
zagrożeń z innymi państwami 
członkowskimi.
* Dz.U. proszę wstawić datę: dwanaście miesięcy 
od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena ryzyka i oddziaływania powinna 
uwzględniać techniczną wykonalność oraz 
analizę kosztów i korzyści. Dotyczy to w 
szczególności sytuacji poprzedzającej 
każde ewentualne rozszerzenie na 
szczeblu krajowym zakresu odbiorców 
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chronionych poza gospodarstwa domowe.

Uzasadnienie

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Wymogi określone w niniejszym 
artykule mogą zostać spełnione na 
szczeblu regionalnym po wydaniu przez 
Komisję zalecenia zgodnie z art. 4 ust. 3 
lub jeżeli opracowany został wspólny plan 
regionalny zgodnie z art. 4 ust. 4.

Uzasadnienie

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Poprawka 20
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W terminie ...* każdy plan regionalny 
w ramach art. 4 ust. 4 obejmuje pełną 
ocenę ryzyka związanego z 
bezpieczeństwem dostaw gazu dla swego 
regionu, uwzględniając przy tym oceny 
ryzyka dokonane uprzednio przez 
uczestniczące państwa członkowskie.
* Dz.U.  proszę wstawić datę: dziewięć miesięcy od 
dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W terminie ...* Komisja Europejska 
dokonuje pełnej oceny ryzyka związanego 
z bezpieczeństwem dostaw gazu w Unii 
Europejskiej, uwzględniając przy tym 
oceny ryzyka dokonane uprzednio przez 
państwa członkowskie oraz wszelkie 
wspólne plany regionalne. 
* Dz.U.  proszę wstawić datę: 12 miesięcy po 
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) zawiera określenie udziału 
wyszczególnionych w załączniku III 
środków nierynkowych, planowanych lub 
przewidzianych do wdrożenia dla stanu 
nadzwyczajnego, oraz ocenę, na ile 
rozwiązanie sytuacji kryzysowej wymaga 
zastosowania środków nierynkowych, 

(7) zawiera określenie udziału 
wyszczególnionych w załączniku III 
środków nierynkowych, planowanych lub 
przewidzianych do wdrożenia dla stanu 
nadzwyczajnego, dokonaną na podstawie
analizy kosztów i korzyści ocenę, na ile 
rozwiązanie sytuacji kryzysowej wymaga 
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ocenę ich skutków oraz określenie 
procedur ich wdrożenia;

zastosowania – i to wyłącznie w 
ostateczności – środków nierynkowych, by 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw gazu, a 
także zawiera ocenę ich skutków oraz 
określenie procedur ich wdrożenia;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Stan wczesnego zagrożenia: gdy 
istnieją konkretne, poważne i wiarygodne
informacje, być może uzyskane za pomocą 
mechanizmu wczesnego ostrzegania, że 
może dojść do zdarzenia, które 
doprowadzi do pogorszenia warunków 
dostawy;

(1)Stan wczesnego zagrożenia: konkretne, 
poważne i wiarygodne przesłanki, że 
warunki dostawy mogą ulec 
krótkotrwałemu pogorszeniu. Rynek 
powinien rozwiązać problem bez 
interwencji właściwego organu;

Uzasadnienie

Każdy stopień stanu kryzysowego powinien być szczegółowo wyjaśniony i wyraźnie 
odróżniony od pozostałych w celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień w przypadku 
sytuacji nadzwyczajnej.  Trójpoziomowe podejście określone w dyrektywie 2004/67/WE 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw (I: przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie, 
III: Komisja) nie zostało jasno odzwierciedlone w omawianym projekcie rozporządzenia. 
Zasadę tę należy ponownie wprowadzić w projekcie rozporządzenia. Oczekuje się, że w 
pierwszych dwóch stadiach kryzysu siły rynkowe całkowicie rozwiążą problem, jednak w 
prawdziwej sytuacji kryzysowej/nadzwyczajnej, gdy mechanizmy rynkowe nie wystarczają już, 
by sprostać kryzysowi, do działania należy włączyć państwa członkowskie.

Poprawka 24

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.

6. Komisja w ciągu trzech dni weryfikuje, 
czy ogłoszenie stanu nadzwyczajnego 
zgodne jest z kryteriami określonymi w 
ust. 2 pkt 3 i czy nie stanowi nadmiernego 
obciążenia dla przedsiębiorstw gazowych i 
dla funkcjonowania rynku wewnętrznego.
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Komisja może w szczególności zwrócić się 
do właściwego organu o modyfikację 
środków stanowiących nadmierne 
obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych i 
o odwołanie stanu nadzwyczajnego, jeśli 
uzna, że nie jest on lub przestał być 
uzasadniony.

Komisja może w szczególności zwrócić się 
do właściwego organu o modyfikację 
środków stanowiących nadmierne 
obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych i 
o odwołanie stanu nadzwyczajnego, jeśli 
uzna, że nie jest on lub przestał być 
uzasadniony.

Uzasadnienie

Konieczne jest skrócenie tego okresu, ponieważ konsekwencje kryzysu energetycznego często 
są dostrzegalne po kilku dniach i mogą mieć już negatywny wpływ na gospodarkę.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Plan na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej jest aktualizowany co dwa 
lata. 

Poprawka 26

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 może ogłosić stan 
nadzwyczajny w Unii na wniosek jednego 
z właściwych organów lub w przypadku 
utraty przez Unię więcej niż 10 % 
dziennych dostaw gazu z krajów trzecich –
co jest równoznaczne z dziennym 
zużyciem niektórych państw 
członkowskich – 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 w Unii
może zostać ogłoszony dla szczególnie 
dotkniętych regionów geograficznych 
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obejmujących więcej niż jedno państwo 
członkowskie.

Uzasadnienie

Koniecznie należy przypomnieć, że 10% utrata dziennej dostawy gazu stanowi już wielkość 
dziennego zużycia gazu mniejszych państw członkowskich, dlatego ważne jest przestrzeganie 
limitu 10%.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) realizacją planów; g) planami działań zapobiegawczych i 
planami na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej oraz realizacją środków 
przewidzianych w tym celu;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy i Komisja zachowują 
poufność informacji istotnych ze 
względów handlowych.

3. Właściwe organy i Komisja ustanawiają 
strukturę na rzecz zachowania poufności i 
ochrony informacji istotnych ze względów 
handlowych.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Monitorowanie Monitorowanie przez Komisję
W terminie […] Komisja, po dokonaniu 
oceny przekazanych jej planów i po 
konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu, opracuje wnioski dotyczące 

W terminie […] Komisja, po dokonaniu 
oceny przekazanych jej planów i po 
konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu, opracuje wnioski dotyczące 
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możliwych sposobów poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu na szczeblu 
Wspólnoty i przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
wykonania niniejszego rozporządzenia.
Sprawozdanie zawierać będzie w 
stosownych przypadkach zalecenia w 
sprawie poprawy niniejszego 
rozporządzenia.

możliwych sposobów poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu na szczeblu 
Unii oraz potrzeby dokonania oceny 
ryzyka i ustanowienia planu działań 
zapobiegawczych oraz planu na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej na szczeblu Unii i 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z wykonania 
niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie 
zawierać będzie w stosownych 
przypadkach zalecenia w sprawie poprawy 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to obejmuje również 
analizę przeprowadzoną metodą SWOT, 
dotyczącą odpowiedzialności za 
wprowadzenie w życie przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu środków 
zapewniających bezpieczeństwo dostaw 
gazu. Komisja powinna rozważyć, czy 
odnośną odpowiedzialnością należy 
obarczyć Grupę Regulatorów 
Elektroenergetyki i Gazownictwa 
(ERGEG) zamiast właściwych organów 
krajowych państw członkowskich.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Projekt gazociągu Nabucco

Instytucje Unii Europejskiej przyznają 
szczególny priorytet projektowi gazociągu 
Nabucco w odniesieniu do jego 
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charakterystyki politycznej i 
finansowania.

Uzasadnienie

W rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa dostaw gazu, dywersyfikacja dostaw gazu 
powinna odgrywać ważną rolę. W tym kontekście gazociąg Nabucco mógłby stanowić 
alternatywę wobec obecnych źródeł gazu dla Unii Europejskiej.
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