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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca przychylnie odnosi się do wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej zaproponowanych przez Komisję Europejską.

Jak stwierdziła Komisja, na okres do 2020 r. i w dalszej perspektywie w niniejszej inicjatywie 
określono ograniczoną liczbę priorytetowych korytarzy i obszarów obejmujących 
transeuropejskie sieci elektroenergetyczne i gazowe, a także infrastrukturę przesyłu ropy 
naftowej i dwutlenku węgla, w przypadku których działanie na szczeblu Unii Europejskiej 
jest najbardziej uzasadnione. Celem inicjatywy jest więc wdrożenie tych priorytetów poprzez: 

1. usprawnienie procedur wydawania pozwoleń w celu znacznego skrócenia czasu ich 
trwania w przypadku projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz w celu zwiększenia udziału społeczeństwa w realizacji takich projektów i jego 
akceptacji dla nich; 

2. uproszczenie regulacji dotyczących energetycznych i gazowych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez alokację kosztów w zależności od 
zapewnianych korzyści, przy zachowaniu adekwatności dopuszczalnej stopy zwrotu 
do ponoszonego ryzyka; 

3. zapewnienie realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania 
poprzez udostępnienie koniecznego wsparcia rynkowego i bezpośredniego wsparcia 
finansowego UE.  W tej drugiej kwestii wniosek określa podstawę dla 
kwalifikowalności projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do 
pomocy finansowej UE w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, który jest 
przedmiotem odrębnego wniosku ustawodawczego. 

Niniejsze poprawki mają na celu doprecyzowanie niektórych założeń rozporządzenia oraz 
zapewnienie większej zgodności z innymi aktami prawodawczymi UE, szczególnie tymi 
dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko i funduszy strukturalnych, oraz ze strategią 
UE 2020 (ponieważ dąży ona do osiągnięcia pewnych powiązanych celów energetycznych 
i klimatycznych) i z innymi odnośnymi scenariuszami rozwoju, takimi jak te przedstawione 
w planie działania do 2050 r.
Zważywszy na niedobór funduszy unijnych dostępnych na pokrycie ogromnego 
zapotrzebowania finansowego wymaganego, by wdrożyć projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, niniejsze poprawki dążą do zapewnienia przejęcia sprawiedliwej 
części zobowiązań finansowych przez sektor prywatny.

Kluczem do niniejszego rozporządzenia jest analiza kosztów i korzyści. Sprawozdawca 
sugeruje wzmocnienie przepisów, określonych w załączniku dotyczącym metodyki, przez 
dalsze uszczegółowienie wskaźników związanych z kosztami i korzyściami. Ponieważ ramy 
czasowe wdrożenia projektów oraz ich oczekiwany cykl życia są bardzo długie, kluczowe 
znaczenie mają stawki rabatowe zastosowane do obliczania tych parametrów. W związku 
z tym sugeruje się, by Komisja regularnie przedstawiała stawki rabatowe, które będą musiały 
być uwzględniane. Dodatkowo, by odzwierciedlić konkretne efekty zewnętrzne związane 
z każdym projektem, do stawek rabatowych zostanie dodana premia z tytułu ryzyka określona 
przez organizatorów projektów w porozumieniu z zainteresowanymi stronami. Taki sposób 
postępowania będzie stanowić dla zainteresowanych stron, a szczególnie dla obywateli 
w jakiś sposób związanych z projektem, zachętę do wzięcia udziału w dyskusji.
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Przed przedstawieniem odnośnej metodyki, zgodnie z którą przeprowadzona zostanie 
zharmonizowana, całościowa analiza kosztów i korzyści systemu energetycznego na 
poziomie Unii, zarówno ENTSO energii elektrycznej, jak i gazu będą zobowiązane w pełni 
uwzględnić uwagi przedstawione przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska oraz 
Europejską Sieć Obserwacyjną Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej. Tym 
samym – poza metodyką i na wcześniejszym niż ona etapie – zinternalizowane zostaną 
parametry związane z planowaniem środowiskowym i przestrzennym. 

Na wniosek organizatorów projektów rozszerzono treść sprawozdania, aby ująć też takie 
informacje, jak wkład funduszy strukturalnych we wdrażanie projektu oraz analiza kosztów 
poniesionych w stosunku do początkowo założonych.

Jeżeli faktyczne koszty przekroczą o 20% koszty szacunkowe, Komisja będzie mogła usunąć 
dany projekt z listy projektów kwalifikujących się.

Sprawozdawca uważa, że umieszczenie danego projektu na liście dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci nie powinno być warunkiem zakwalifikowania tego projektu jako „będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania”.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii jako do komisji przedmiotowo właściwej o naniesienie w jej sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla: 
– dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 
27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
wpływu wywieranego przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko1;
– dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na 
środowisko2;
– dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 



PA\893683PL.doc 5/24 PE483.695v01-00

PL

Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy dla wspólnotowego działania 
w zakresie polityki wodnej3;
– dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 roku w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory4;
– dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa5; 
– konwencji z Aarhus; oraz
– konwencji z Espoo.
____________________

1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
2 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
3 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
4 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
5 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje, że inne akty prawne UE również będą miały zastosowanie.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) projekt wykazuje ekonomiczną, 
społeczną i ekologiczną zasadność; oraz

(b) projekt wykazuje ekonomiczną, 
społeczną i ekologiczną stabilność; oraz

Or. en

Uzasadnienie

W tym kontekście termin „zasadność” nie ma konkretnego znaczenia i powinien zostać 
zastąpiony terminem „stabilność”.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przy szeregowaniu projektów 
przyczyniających się do realizacji tego 
samego priorytetu należy zwrócić należną 
uwagę na pilność każdego 
z proponowanych projektów, aby spełnić 
cele polityki energetycznej w odniesieniu 
do integracji rynku i konkurencji, 
stabilności i bezpieczeństwa dostaw, liczby 
państw członkowskich, na które ma wpływ 
każdy projekt, oraz na jego 
komplementarność z innymi 
proponowanymi projektami. W przypadku 
projektów należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II 
należną uwagę należy dodatkowo zwrócić 
na liczbę użytkowników objętych skutkami 
projektu, roczne zużycie energii oraz 
udział energii pochodzącej z zasobów 
niedyspozycyjnych na obszarze 
zajmowanym przez tych użytkowników.

4. Przy szeregowaniu projektów 
przyczyniających się do realizacji tego 
samego priorytetu należy zwrócić należną 
uwagę na pilność każdego 
z proponowanych projektów, aby spełnić 
cele polityki energetycznej w odniesieniu 
do integracji rynku i konkurencji, 
stabilności, bezpieczeństwa dostaw
i elastyczności systemu, liczby państw 
członkowskich, na które ma wpływ każdy 
projekt, oraz na jego komplementarność 
z innymi proponowanymi projektami. W 
przypadku projektów należących do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) 
załącznika II należną uwagę należy 
dodatkowo zwrócić na liczbę 
użytkowników objętych skutkami projektu, 
roczne zużycie energii oraz udział energii 
pochodzącej z zasobów niedyspozycyjnych 
na obszarze zajmowanym przez tych 
użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka gwarantuje spójność z art. 4 ust. 2 lit. a), w której elastyczność systemu 
jest określona jako kryterium, które należy stosować.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przy szeregowaniu projektów 
przyczyniających się do realizacji tego 
samego priorytetu należy zwrócić należną 

4. Przy szeregowaniu projektów 
przyczyniających się do realizacji tego 
samego priorytetu należy zwrócić należną 
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uwagę na pilność każdego 
z proponowanych projektów, aby spełnić 
cele polityki energetycznej w odniesieniu 
do integracji rynku i konkurencji, 
stabilności i bezpieczeństwa dostaw, liczby 
państw członkowskich, na które ma wpływ 
każdy projekt, oraz na jego 
komplementarność z innymi 
proponowanymi projektami. W przypadku 
projektów należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II 
należną uwagę należy dodatkowo zwrócić 
na liczbę użytkowników objętych skutkami 
projektu, roczne zużycie energii oraz 
udział energii pochodzącej z zasobów 
niedyspozycyjnych na obszarze 
zajmowanym przez tych użytkowników.

uwagę na pilność każdego 
z proponowanych projektów, aby spełnić 
cele polityki energetycznej w odniesieniu 
do integracji rynku i konkurencji, 
stabilności i bezpieczeństwa dostaw,
a także odnośnego celu strategii Unii na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia, liczby 
państw członkowskich, na które ma wpływ 
każdy projekt, oraz na jego 
komplementarność z innymi 
proponowanymi projektami. W przypadku 
projektów należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II 
należną uwagę należy dodatkowo zwrócić 
na liczbę użytkowników objętych skutkami 
projektu, roczne zużycie energii oraz 
udział energii pochodzącej z zasobów 
niedyspozycyjnych na obszarze 
zajmowanym przez tych użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie

Projekty powinny być wybierane na podstawie ich wkładu w osiągnięcie kompleksowej 
strategii UE 2020, w szczególności jej celu polegającego na zwiększeniu do 20% udziału 
odnawialnych źródeł energii w ostatecznym zużyciu energii.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przy szeregowaniu projektów 
przyczyniających się do realizacji tego 
samego priorytetu należy zwrócić należną 
uwagę na pilność każdego 
z proponowanych projektów, aby spełnić 
cele polityki energetycznej w odniesieniu 
do integracji rynku i konkurencji, 
stabilności i bezpieczeństwa dostaw, liczby 
państw członkowskich, na które ma wpływ 
każdy projekt, oraz na jego 
komplementarność z innymi 
proponowanymi projektami. W przypadku 

4. Przy szeregowaniu projektów 
przyczyniających się do realizacji tego 
samego priorytetu należy zwrócić należną 
uwagę na pilność każdego 
z proponowanych projektów, aby spełnić 
cele polityki energetycznej w odniesieniu 
do integracji rynku i konkurencji, 
stabilności i bezpieczeństwa dostaw, liczby 
państw członkowskich, na które ma wpływ 
każdy projekt, oraz na jego 
komplementarność z innymi 
proponowanymi projektami. Należy 
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projektów należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II 
należną uwagę należy dodatkowo zwrócić 
na liczbę użytkowników objętych skutkami 
projektu, roczne zużycie energii oraz 
udział energii pochodzącej z zasobów 
niedyspozycyjnych na obszarze 
zajmowanym przez tych użytkowników.

uwzględnić wskaźniki, o których mowa 
w punkcie 5 załącznika V, umożliwiające 
analizę kosztów i korzyści projektu. W tym 
celu wskaźniki te można przedstawić 
w formie zharmonizowanych ram 
określonych przez Komisję. W przypadku 
projektów należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II 
należną uwagę należy dodatkowo zwrócić 
na liczbę użytkowników objętych skutkami 
projektu, roczne zużycie energii oraz 
udział energii pochodzącej z zasobów 
niedyspozycyjnych na obszarze 
zajmowanym przez tych użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności szeregowanie projektów powinno uwzględniać wskaźniki 
określone w załączniku V. Aby mieć możliwość ogólnego przeglądu pozwalającego na lepsze 
porównanie projektów Komisja może zharmonizować wskaźniki oraz sposób, w jaki są one 
przedstawiane.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy koszty rosną zgodnie 
z szacunkowymi kosztami przewidzianymi 
w planie realizacji;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) wkład funduszy strukturalnych we 
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wdrażanie projektu. 

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) projekt został wyłączony 
z dziesięcioletniego planu rozwoju sieci;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Umieszczenie danego projektu na liście dziesięcioletniego planu rozwoju sieci nie powinno 
być warunkiem uznania tego projektu za „będący przedmiotem wspólnego zainteresowania”. 
W innym przypadku potencjalne projekty, które wnoszą znaczną wartość dodaną w skali 
Europy, ale nie są interesujące dla (co najmniej) jednego odnośnego państwa 
członkowskiego, nie zostałyby nigdy zrealizowane.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) poniesione koszty przekraczają o 30% 
szacunkowe koszty przewidziane w planie 
realizacji na ten sam okres.

Or. en

Uzasadnienie

Stosując zasadę należytego zarządzania finansami Komisja mogłaby usunąć z listy projekt, 
którego koszty rosłyby szybciej, niż przewidywano.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja przedkłada coroczne 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu oraz 
Komitetowi Regionów w oparciu 
o informacje, o których mowa w ust. 2-7.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu
energetycznego na poziomie unijnym 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II.
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V.

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji, po 
pełnym u w z g l ę d n i e n i u  uwag 
przedstawionych przez Europejską 
Agencję Ochrony Środowiska (EEA) oraz 
Europejską Sieć Obserwacyjną Rozwoju 
Terytorialnego i Spójności Terytorialnej 
(ESPON), zastosowaną przez siebie 
metodykę, w tym także w zakresie 
modelowania sieci i rynku, zgodnie z którą 
przeprowadzona zostanie zharmonizowana, 
całościowa analiza kosztów i korzyści 
systemu energetycznego na poziomie 
unijnym w odniesieniu do projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 
załącznika II. Metodyka zostanie 
opracowana zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w załączniku V.
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Or. en

Uzasadnienie

Umożliwienie EEA i ESPON przedstawienia uwag dotyczących metodyki pozwoliłoby 
zinternalizować na wczesnych etapach takie kwestie, jak planowanie przestrzenne i sprawy 
dotyczące środowiska.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II.
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V.

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym 
w odnośnych scenariuszach rozwoju 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Metodykę stosuje się do celów analizy 
kosztów i korzyści zgodnie z wszystkimi 
kolejnymi dziesięcioletnimi planami 

7. Metodykę stosuje się do celów analizy 
kosztów i korzyści zgodnie z wszystkimi 
kolejnymi dziesięcioletnimi planami 
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rozwoju sieci opracowanymi w odniesieniu 
do energii elektrycznej lub gazu przez 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 i rozporządzenia (WE) nr 
715/2009.

rozwoju sieci opracowanymi w odniesieniu 
do energii elektrycznej lub gazu przez 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 i rozporządzenia (WE) nr 
715/2009, a główne wyniki analizy 
kosztów i korzyści w odnośnych 
scenariuszach muszą być ujęte w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniu końcowym 
dotyczącym dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koszty inwestycyjne związane 
z projektem będącym przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należącym do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i 
w pkt 2 załącznika II, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych państw 
członkowskich, w których projekt generuje 
skutki pozytywne netto, a opłacają je 
użytkownicy sieci zgodnie z taryfami za 
dostęp do sieci.

1. Koszty inwestycyjne związane 
z projektem będącym przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należącym do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-e) i 
w pkt 2 załącznika II, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych państw 
członkowskich, w których projekt generuje 
skutki pozytywne netto, a opłacają je 
użytkownicy sieci zgodnie z taryfami za 
dostęp do sieci.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizator projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należącego do kategorii określonych w pkt 

Organizator projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należącego do kategorii określonych w pkt 
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1 lit. a)-d) i pkt 2 załącznika II, informuje 
na bieżąco wszystkie zainteresowane 
krajowe organy regulacyjne o postępach 
w zakresie danego projektu oraz 
o ustalonych kosztach i skutkach 
w związku z takim projektem.
Niezwłocznie po osiągnięciu 
odpowiedniego stopnia zaawansowania 
przez projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, wybrany 
zgodnie z art. 3 i należący do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2 
załącznika II, organizator projektu 
przedstawia właściwym krajowym 
organom regulacyjnym wniosek w sprawie 
inwestycji, obejmujący transgraniczną 
alokację kosztów, wraz z:

1 lit. a)-e) i pkt 2 załącznika II, informuje 
na bieżąco wszystkie zainteresowane 
krajowe organy regulacyjne o postępach
w zakresie danego projektu oraz 
o ustalonych kosztach i skutkach 
w związku z takim projektem.
Niezwłocznie po osiągnięciu 
odpowiedniego stopnia zaawansowania 
przez projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, wybrany 
zgodnie z art. 3 i należący do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-e) i pkt 2 
załącznika II, organizator projektu 
przedstawia właściwym krajowym 
organom regulacyjnym wniosek w sprawie 
inwestycji, obejmujący transgraniczną 
alokację kosztów, wraz z:

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli koszty projektu są ujęte w taryfach 
sieciowych, dochód z wyceniania 
ograniczeń przesyłowych na liniach 
przesyłowych zawarty w projekcie 
odejmuje się od taryf sieciowych. Przy 
alokacji dochodu z wyceniania ograniczeń 
przesyłowych do poszczególnych taryf 
przesyłowych stosuje się te same 
proporcje, co w przypadku alokacji 
kosztów.

Or. en

UzasadnienieTakie rozwiązanie może uprościć dyskusję na temat umownego podziału 
kosztów między poszczególnych orędowników projektu, ponieważ gwarantuje ono, że znaczna 
część dochodów zostanie rozdzielona proporcjonalnie do kosztów. Odwołuje się to do obaw 
krajowych organów regulacyjnych, dotyczących potencjalnego obciążania kosztami 
konsumentów krajowych, na czym mogą skorzystać konsumenci zagraniczni.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy organizator projektu 
w związku z opracowaniem, budową, 
eksploatacją lub utrzymaniem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, 
z wyjątkiem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej 
w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, ponosi ryzyko przekraczające 
ryzyko ponoszone zwykle w związku 
z porównywalnym projektem 
infrastrukturalnym, które nie jest objęte 
wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia
(WE) nr 714/2009, krajowe organy 
regulacyjne zapewniają przyznanie 
odpowiednich zachęt w związku z tym 
projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 
dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

1. W przypadku, gdy organizator projektu 
w związku z opracowaniem, budową, 
eksploatacją lub utrzymaniem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, 
z wyjątkiem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej 
w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, ponosi ryzyko przekraczające 
ryzyko ponoszone zwykle w związku 
z porównywalnym projektem 
infrastrukturalnym, którego nie można 
uniknąć poprzez opracowanie w oparciu 
o najlepsze wzorce krajowych ram 
regulacyjnych zgodnie z ust. 4 oraz które 
nie jest objęte wyłączeniem na mocy art. 
36 dyrektywy 2009/73/WE lub art. 17 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009, krajowe 
organy regulacyjne zapewniają przyznanie 
odpowiednich zachęt w związku z tym 
projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 
dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uniknięcie sytuacji, w której projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania byłby prowadzony jak inwestycja handlowa w zakresie przesyłu 
energii, po czym uzyskałby pomoc publiczną, by zrównoważyć wysokie ryzyko handlowe 
i regulacyjne związane z tego typu inwestycją handlową w zakresie przesyłu energii. Wydaje 
się, że lepsze byłoby ujmowanie tego typu projektów w regulacyjnej podstawie aktywów 
operatorów sieci przesyłowych (lub ewentualnie sprzedawanie koncesji w ramach licytacji), 
aby ograniczyć ryzyko regulacyjne i handlowe i zmniejszyć dzięki temu koszty finansowania.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne w sprawie 
przyznania takich zachęt podjęta zostaje 
z uwzględnieniem wyników analizy 
kosztów i korzyści przeprowadzonej 
z zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12, w szczególności 
regionalnych i ogólnounijnych 
pozytywnych oddziaływań zewnętrznych 
generowanych przez projekt. Krajowe 
organy regulacyjne przeprowadzają dalszą 
analizę szczególnych rodzajów ryzyka 
ponoszonych przez organizatorów 
projektu, podjętych środków 
zmniejszających ryzyko i uzasadnienia 
takiego profilu ryzyka w kontekście 
pozytywnych skutków netto danego 
projektu w zestawieniu z rozwiązaniem 
alternatywnym o niższym poziomie 
ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów 
ryzyka należy zwłaszcza ryzyko związane 
z nowymi technologiami przesyłu, 
zarówno lądowymi, jak i morskimi, ryzyko 
związane z niepełnym zwrotem kosztów
oraz ryzyko związane z rozwojem.

2. Krajowe organy regulacyjne w sprawie 
przyznania takich zachęt podjęta zostaje 
z uwzględnieniem wyników analizy 
kosztów i korzyści przeprowadzonej 
z zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12, w szczególności 
regionalnych i ogólnounijnych 
pozytywnych oddziaływań zewnętrznych 
generowanych przez projekt. Krajowe 
organy regulacyjne przeprowadzają dalszą 
analizę szczególnych rodzajów ryzyka 
ponoszonych przez organizatorów 
projektu, podjętych środków 
zmniejszających ryzyko i uzasadnienia 
takiego profilu ryzyka w kontekście 
pozytywnych skutków netto danego 
projektu w zestawieniu z rozwiązaniem 
alternatywnym o niższym poziomie 
ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów 
ryzyka należy zwłaszcza ryzyko związane 
z nowymi technologiami przesyłu, 
zarówno lądowymi, jak i morskimi oraz 
ryzyko związane z rozwojem.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do projektów dotyczących przesyłu energii pomyślanych jako część 
regulacyjnej podstawy aktywów, krajowe organy regulacyjne i ramy UE zapewniają 
odpowiednie dochody i tym samym unikają ryzyka związanego z niepełnym zwrotem kosztów; 
w innym przypadku mogłoby to stanowić kosztowną gwarancję dla handlowych linii 
przesyłowych. Przy braku wiarygodności celem decydentów politycznych powinno być 
rozwianie takich obaw w drodze podniesienia wiarygodności, a nie oferowania wyższego 
zwrotu, by ograniczyć koszty ponoszone przez konsumentów.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zasady dotyczące dodatkowego zwrotu 
z kapitału zainwestowanego w projekt; lub

(c) zasady dotyczące dodatkowego zwrotu 
z kapitału zainwestowanego w projekt lub 
dotyczące związanego z nim ryzyka; lub

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli nastąpi wymiana i dalszy rozwój najlepszych wzorców w zakresie podejść 
regulacyjnych, a czynniki ryzyka będące poza kontrolą inwestorów zostaną uwzględnione, 
dokonywanie inwestycji w infrastrukturę przesyłową stanie się bardziej atrakcyjne dla 
szerszego grona podmiotów i możliwe będzie zmniejszenie zwrotów, których obecnie trzeba 
dokonywać, by przyciągnąć takie inwestycje.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) 
i pkt 2 załącznika II, z wyłączeniem 
projektów dotyczących magazynowania 
energii elektrycznej w zbiornikach 
elektrowni szczytowo-pompowych, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego 
Unii w formie dotacji na roboty budowlane 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”, jeżeli są realizowane zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 6 
lit. b) lub jeśli spełniają następujące 
kryteria:

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-e) i pkt 
2 załącznika II, z wyłączeniem projektów 
dotyczących magazynowania energii 
elektrycznej w zbiornikach elektrowni 
szczytowo-pompowych, kwalifikują się do 
wsparcia finansowego Unii w formie 
dotacji na roboty budowlane zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”, jeżeli są 
realizowane zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 5 ust. 6 lit. b) lub jeśli 
spełniają następujące kryteria:

Or. en
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Uzasadnienie

Rozsądne jest, by wszystkie priorytety w zakresie infrastruktury energetycznej – w tym 
przypadku infrastruktura elektryczna – kwalifikowały się do uzyskania finansowej pomocy 
Unii, dzięki czemu ujęte zostałyby też projekty związane z budową inteligentnych sieci.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) analiza kosztów i korzyści danego 
projektu przeprowadzona zgodnie z art. 13 
ust. 4 lit. a) dostarcza dowodów na 
istnienie istotnych efektów zewnętrznych, 
takich jak bezpieczeństwo dostaw, 
solidarność lub innowacje; oraz

(a) analiza kosztów i korzyści danego 
projektu przeprowadzona zgodnie z art. 13 
ust. 4 lit. a) dostarcza dowodów na 
istnienie istotnych efektów zewnętrznych, 
takich jak bezpieczeństwo dostaw, 
solidarność, innowacje oraz korzyści 
społeczne i środowiskowe; oraz

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wkładu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w osiągnięcie celów strategii Unii na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia;

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) środków zaangażowanych 
i wypłaconych przez Unię na rzecz 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania zgodnie 
z przepisami [rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”] 
w zestawieniu z łączną wartością 
finansowanych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania;

(b) środków zaangażowanych 
i wypłaconych przez Unię na rzecz 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, z jednej strony
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”] oraz z drugiej strony 
z funduszami strukturalnymi,
w zestawieniu z łączną wartością 
finansowanych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania;

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – sekcja 2 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Każdy zarządzający projektem może 
przedłożyć członkom odpowiedniej grupy 
ocenę projektu w odniesieniu do wkładu 
w realizację priorytetów określonych 
w załączniku I, spełnienia odpowiednich 
kryteriów określonych w art. 6 oraz 
wszelkie inne informacje pomocne 
w ocenie projektu, a jeżeli projekt spełnia 
kryteria określone w art. 4 załącznika II 
oraz w załączniku III, odpowiednia grupa 
musi, w terminie 6 miesięcy, wydać 
uzasadnioną opinię w sprawie 
prawdopodobnego zakwalifikowania 
projektu jako projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Or. en
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – sekcja 2 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej wchodzące 
w zakres kategorii określonych 
w załączniku II pkt 1 lit. a) i b) muszą 
podlegać kontroli i przeglądowi ze strony 
odpowiednich grup, zaproponowanych 
ewentualnie przez zainteresowane strony, 
jeżeli spełniają co najmniej kryteria 
określone w art. 4 ust. 1 i 2 lit a) oraz 
w załączniku II pkt 1. 

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – sekcja 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas oceny proponowanych projektów 
dotyczących energii elektrycznej i gazu, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i pkt 2 załącznika II, każda 
grupa, bez uszczerbku dla przepisów pkt 4, 
bierze pod uwagę analizę przeprowadzoną 
zgodnie z przepisami art. 12 ust. 7 
w odniesieniu do proponowanych 
projektów dotyczących energii elektrycznej 
i gazu, należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2 
załącznika II w najnowszym dostępnym 
dziesięcioletnim planie rozwoju sieci 
gazowej i energii elektrycznej, 
opracowanym przez ENTSO energii 
elektrycznej i gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzeń (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 

Podczas oceny proponowanych projektów 
dotyczących energii elektrycznej i gazu, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-e) i pkt 2 załącznika II, każda 
grupa, bez uszczerbku dla przepisów pkt 4, 
bierze pod uwagę analizę przeprowadzoną 
zgodnie z przepisami art. 12 ust. 7 
w odniesieniu do proponowanych 
projektów dotyczących energii elektrycznej 
i gazu, należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-e) i pkt 2 
załącznika II w najnowszym dostępnym 
dziesięcioletnim planie rozwoju sieci 
gazowej i energii elektrycznej, 
opracowanym przez ENTSO energii 
elektrycznej i gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzeń (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 
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715/2009. 715/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu ujęcie inteligentnych sieci.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W zestawie danych uwzględnione 
zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy. Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej 
i gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych opracowuje się po formalnych 
konsultacjach z państwami członkowskimi 
i organizacjami reprezentującymi 
wszystkie zainteresowane strony. Komisja 
i Agencja zapewniają dostęp do 
wymaganych danych handlowych stron 
trzecich, o ile ma to zastosowanie.

(2) W zestawie danych uwzględnione 
zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy. Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej 
i gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych opracowuje się po formalnych 
konsultacjach z państwami członkowskimi 
i organizacjami reprezentującymi 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
pracowników naukowych i organizacje 
pozarządowe, oraz upublicznia się go.
Komisja i Agencja zapewniają dostęp do 
wymaganych danych handlowych stron 
trzecich, o ile ma to zastosowanie.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia 
przynajmniej następujące koszty: wydatki 
kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki 

(5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia 
przynajmniej:
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z tytułu utrzymania w ciągu technicznego 
cyklu życia projektu oraz ewentualne 
koszty wycofania z eksploatacji 
i zagospodarowania odpadów. Metodyka 
określa wytyczne dotyczące stawek 
rabatowych, które będą stosowane 
w obliczeniach.

następujące koszty: wydatki kapitałowe, 
wydatki operacyjne i wydatki z tytułu 
utrzymania w ciągu technicznego cyklu 
życia projektu oraz ewentualne koszty 
wycofania z eksploatacji 
i zagospodarowania odpadów, a także 
ekonomiczne koszty szkód 
spowodowanych węglem i zmniejszoną 
wartość usług ekosystemowych.
następujące korzyści:więcej wzajemnych 
połączeń przesyłowych energii 
elektrycznej w odniesieniu do 
zainstalowanej mocy produkcyjnej 
zainteresowanych państw członkowskich, 
poprawa w zakresie opłacalności dostępu 
do energii oraz w zakresie energetycznych 
celów unijnej strategii Unii na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia.
Metodyka określa wytyczne dotyczące 
stawek rabatowych, które będą stosowane 
w obliczeniach.

Or. en

Uzasadnienie

Wskaźniki odzwierciedlające poszczególne korzyści nie są szczegółowo określone we wniosku 
Komisji. Niniejsza poprawka próbuje to naprawić, przywołując wyznaczony przez Radę 
Europejską w Barcelonie (2002 r.) dziesięcioprocentowy cel dotyczący w szczególności 
transgranicznych wzajemnych połączeń elektrycznych. W kwestii kosztów odnosimy się do 
wartości usług ekosystemowych określonej w planie działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy (2011 r.) oraz ekonomicznych kosztów szkód spowodowanych węglem, o których 
mowa w raporcie Sterna (2006 r.).
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia 
przynajmniej następujące koszty: wydatki 
kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki 
z tytułu utrzymania w ciągu technicznego 
cyklu życia projektu oraz ewentualne 
koszty wycofania z eksploatacji 
i zagospodarowania odpadów. Metodyka 
określa wytyczne dotyczące stawek 
rabatowych, które będą stosowane 
w obliczeniach.

(5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia 
przynajmniej następujące koszty: wydatki 
kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki 
z tytułu utrzymania w ciągu technicznego 
cyklu życia projektu oraz ewentualne 
koszty wycofania z eksploatacji 
i zagospodarowania odpadów. 

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W terminie sześciu miesięcy po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia oraz następnie co dwa lata 
Komisja będzie upubliczniać stawki 
rabatowe, z których należy korzystać przy 
obliczeniach, a także leżącą u ich podstaw 
metodykę. Środowiskowe efekty 
zewnętrzne będą brane pod uwagę 
w stawkach rabatowych zgodnie 
z dyrektywą w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na 
środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

W celu dysponowania zharmonizowanymi stawkami rabatowymi Komisja będzie 
odpowiedzialna za ich publikację oraz metodykę leżącą u podstaw ich obliczania. Komisja 
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zwróci szczególną uwagę na ujęcie w stawkach rabatowych środowiskowych efektów 
zewnętrznych.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Przeprowadzając analizę kosztów 
i korzyści, o której mowa w art. 13 ust. 4 
lit. a), zarządzający projektem zastosuje 
premię z tytułu ryzyka do stawek 
rabatowych. Wspomniana premia z tytułu 
ryzyka jest ustalana przez zarządzającego 
projektem po konsultacjach z odnośnymi 
zainteresowanymi stronami w oparciu 
o informacje określone w załączniku VI 
art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzający projektem doda do zharmonizowanych stawek rabatowych premię z tytułu 
ryzyka, odzwierciedlającą atrakcyjność projektów dla zainteresowanych stron, 
w szczególności dla obywateli.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 

(12) Operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
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takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 z e s t a w  danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model 
umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 z e s t a w  danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20, n+30 i n+40, 
a model umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

Horyzont czasowy jest przesunięty do n+20, aby zapewnić zgodność z planem działania do 
2050 r., planem działania w dziedzinie energii do 2050 r. oraz wszelkimi innymi odnośnymi 
prognozami długoterminowymi.


