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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W porównaniu ze wszystkimi innymi paliwami kopalnymi gaz powoduje najniższe emisje 
ditlenku węgla i sam w sobie odgrywa kluczową rolę w procesie przechodzenia Europy na 
niskoemisyjny system energetyczny. Dzisiaj zużycie gazu stanowi jedną czwartą 
europejskiego zużycia energii pierwotnej, a blisko 60% gazu pochodzi z eksportu1. Chociaż 
osiągnięcie wyznaczonych na 2020 r. celów UE w zakresie odnawialnych źródeł energii, 
wydajności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych przyczyniłoby się do 
ustabilizowania popytu na gaz, niższa produkcja krajowa wciąż powodowałaby zastój lub 
jeszcze większy wzrost zależności UE od importu gazu. Rosyjsko-ukraiński kryzys gazowy w 
styczniu 2009 r. – kiedy to na dwa tygodnie odcięto dopływ gazu w 30% – ukazał, że w 
obecnej sytuacji wobec rosnącej zależności od importu gazu i coraz bardziej niepewnych 
dostaw i tranzytu dyrektywa na temat bezpieczeństwa dostaw gazu2 w swoim aktualnym 
brzmieniu jest niewystarczająca i konieczne jest wprowadzenie w niej zmian. Ponadto należy 
zaznaczyć, że w przypadku niektórych państw członkowskich przerwa w dostawach gazu w 
styczniu 2009 r. objęła 100% gazu importowanego z Rosji, a jedno państwo członkowskie 
wciąż boryka się z problemami wynikającymi z przerwy w tej dostawie gazu.

Te okoliczności dobitnie dowodzą, że proces tworzenia całkowicie liberalnego wewnętrznego 
rynku energetycznego nie zakończył się i że istnieje nagląca potrzeba wprowadzenia środków 
zwiększających bezpieczeństwo dostaw gaz w UE.

W odniesieniu do środowiska naturalnego sprawozdawca uważa, że należy połączyć 
bezpieczeństwo dostaw z ochroną środowiska, tak aby dostarczać Europie energię zgodnie z 
ideą zrównoważonego rozwoju:

 Należy odpowiednio uwzględnić wpływ proponowanych środków dotyczących 
podaży i popytu na środowisko. Nawet w sytuacji kryzysowej należy skłaniać się ku 
środkom, które są najmniej szkodliwe dla środowiska.

 Należy zauważyć, że przejście z gazu na paliwa kopalne spowodowałoby wzrost 
emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza w przypadku zastąpienia gazu węglem i 
olejem napędowym,

 Oszczędzanie energii i wydajność energetyczna odgrywają kluczową rolę w 
zapobieganiu sytuacjom kryzysowym i łagodzeniu ich skutków, a zatem należy w 
dalszym ciągu podkreślać znaczenie tych działań. W tym kontekście szczególną 
uwagę należy zwrócić na trwające negocjacje w sprawie tzw. pakietu racjonalnego 
zużycia energii, tj. wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków3 oraz wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznakowania opon pod kątem 
efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów4.

 Należy lepiej podkreślać rolę lokalnie pozyskiwanej energii, zgodnej z ideą 
zrównoważonego rozwoju. Powinno się ułatwiać włączanie do infrastruktury sieci 
gazowej gazu z odnawialnych źródeł energii.

                                               
1 średnia dla UE-27 w 2007 r.
2 Dyrektywa Rady 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotycząca środków zapewniających bezpieczeństwo 

dostaw gazu ziemnego; Dz.U. L 127 z 29.4.2004, s. 92.
3 2008/0223(COD)
4 2008/0221(COD)
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 Utworzenie nowej infrastruktury energetycznej może mieć miejsce dopiero po 
przeprowadzeniu odpowiedniej oceny wpływu na środowisko – tam gdzie wymagają 
tego stosowne przepisy, a w szczególności dyrektywa 2001/42/WE i dyrektywa Rady 
85/337/EWG – oraz winno odbywać się z należytym poszanowaniem środowiska, a 
zwłaszcza obszarów ochrony przyrody objętych siecią Natura 2000.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności 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 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Realny jest scenariusz awarii 
największej pojedynczej infrastruktury 
gazowniczej lub źródła zaopatrzenia w 
gaz, zwany zasadą N-1. Przyjęcie awarii 
takiej infrastruktury lub takiego źródła 
zaopatrzenia za wyznacznik tego, co 
państwa członkowskie powinny być w 
stanie skompensować, stanowi dobry punkt 
wyjścia dla zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw.

(8) Realny jest scenariusz awarii 
największej pojedynczej infrastruktury 
gazowniczej, zwany zasadą N-1.  Przyjęcie 
awarii takiej infrastruktury za wyznacznik 
tego, co państwa członkowskie powinny 
być w stanie skompensować, stanowi 
dobry punkt wyjścia dla zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw.

Uzasadnienie

Doświadczenia z kryzysu gazowego z początku roku 2009 pokazały, że przedsiębiorstwa są w 
stanie zapewnić dostawy w razie awarii źródła zaopatrzenia w gaz.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zasadnicze znaczenie dla rozwiązania 
problemu zakłóceń w dostawach ma 
odpowiednia infrastruktura gazownicza w 
państwach członkowskich i w całej 

(9) Zasadnicze znaczenie dla rozwiązania 
problemu zakłóceń w dostawach ma 
odpowiednia infrastruktura gazownicza w 
państwach członkowskich i w całej 
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Wspólnocie. Opracowanie wspólnych 
kryteriów minimalnych dotyczących 
bezpieczeństwa dostaw gazu powinno 
zapewnić równe reguły gry w tym zakresie 
oraz stworzyć istotne zachęty do budowy 
niezbędnej infrastruktury i do podniesienia 
poziomu gotowości na wypadek sytuacji 
kryzysowej. Środki po stronie popytu, takie 
jak możliwość przestawienia się na paliwa 
alternatywne, mogą stanowić cenny wkład 
w zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, o ile w przypadku 
zakłócenia w dostawach mogą być 
zastosowane szybko i prowadzić do 
istotnego zmniejszenia zapotrzebowania.

Wspólnocie. Opracowanie wspólnych 
kryteriów minimalnych dotyczących 
bezpieczeństwa dostaw gazu powinno 
zapewnić równe reguły gry w tym zakresie 
oraz stworzyć istotne zachęty do budowy 
niezbędnej infrastruktury i do podniesienia 
poziomu gotowości na wypadek sytuacji 
kryzysowej. Środki po stronie popytu, takie 
jak możliwość przestawienia się na paliwa 
alternatywne, mogą stanowić cenny wkład 
w zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, o ile w przypadku 
zakłócenia w dostawach mogą być 
zastosowane szybko i prowadzić do 
istotnego zmniejszenia zapotrzebowania.
Należy jednak zauważyć, że przejście na 
paliwa kopalne spowodowałoby wzrost 
emisji gazów cieplarnianych. Należy w 
dalszym ciągu promować racjonalne 
zużycie energii jako środek po stronie 
popytu. Należy odpowiednio uwzględnić 
wpływ, jaki proponowane środki związane 
z popytem i podażą wywierają na 
środowisko, i skłaniać się ku środkom, 
które w najmniejszym stopniu negatywnie 
oddziałują na środowisko. Wszelkie 
inwestycje infrastrukturalne powinny być 
realizowane z należytym poszanowaniem 
środowiska i odnośnych przepisów UE.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy intensywnie wspierać 
inwestycje w nową infrastrukturę 
gazowniczą. Inwestycje takie powinny 
przyczyniać się do poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu, zapewniając 
jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego. W 
przypadku inwestycji infrastrukturalnych o 
charakterze transgranicznym wskazane jest 
ścisłe zaangażowanie Agencji ds. 

(10) Należy intensywnie wspierać 
inwestycje w nową infrastrukturę 
gazowniczą. Inwestycje takie powinny być 
realizowane dopiero po przeprowadzeniu 
stosownej oceny wpływu na środowisko. 
Taka nowa infrastruktura powinna
przyczyniać się do poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu, zapewniając 
jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego. 
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Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki powołanej rozporządzeniem 
(WE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady (ACER) oraz Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
(ENTSO-G), celem lepszego 
uwzględnienia konsekwencji 
transgranicznych.

Inwestycje powinny być z reguły 
realizowane przez przedsiębiorstwa, a ich 
podstawą powinny być bodźce 
ekonomiczne. Powinno się ułatwiać 
włączanie do infrastruktury sieci gazowej 
gazu z odnawialnych źródeł energii. W 
przypadku inwestycji infrastrukturalnych o 
charakterze transgranicznym wskazane jest 
ścisłe zaangażowanie Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki powołanej rozporządzeniem 
(WE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady (ACER) oraz Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
(ENTSO-G), celem lepszego 
uwzględnienia konsekwencji 
transgranicznych.

Poprawka 4

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 
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.

(11) Na potrzeby wsparcia państw 
członkowskich w finansowaniu 
niezbędnych inwestycji we własną 
produkcję, infrastrukturę, a także środki 
racjonalizacji zużycia energii dostępne są 
różne źródła finansowania wspólnotowego, 
w szczególności pożyczki i gwarancje 
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. Środki wspólnotowe mają 
szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o 
poprawę wzajemnych połączeń pomiędzy 
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regionami i państwami członkowskimi 
uznawanymi za tzw. wyspy energetyczne.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, zwłaszcza w przypadku 
zakłóceń w dostawach i w sytuacjach 
kryzysowych, ma zatem dokładne 
określenie ról i odpowiedzialności 
wszystkich przedsiębiorstw gazowych i 
właściwych organów

(15) Zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, zwłaszcza w przypadku 
zakłóceń w dostawach i w sytuacjach 
kryzysowych, ma zatem dokładne 
określenie ról i odpowiedzialności 
wszystkich przedsiębiorstw gazowych, 
właściwych organów, a także Komisji 
Europejskiej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia jak najwyższego 
poziomu gotowości na wypadek zakłóceń 
w dostawach wszystkie przedsiębiorstwa 
gazowe wspólnie z właściwymi organami 
powinny opracować plany na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej. Plany takie 
powinny być ze sobą spójne. Plany 
powinny być przygotowane na podstawie 
najlepszych rozwiązań sprawdzonych w 
istniejących planach oraz powinny 
zawierać precyzyjne określenie roli i 
odpowiedzialności wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych i właściwych 
organów, których dotyczą. W miarę 
możliwości i potrzeby należy opracować 
wspólne plany na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym. 

(22) W celu zapewnienia jak najwyższego 
poziomu gotowości na wypadek zakłóceń 
w dostawach wszystkie przedsiębiorstwa 
gazowe wspólnie z właściwymi organami 
powinny opracować plany na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej. Plany takie 
powinny być ze sobą spójne na szczeblu 
krajowym, regionalnym oraz 
wspólnotowym. Plany powinny być 
przygotowane na podstawie najlepszych 
rozwiązań sprawdzonych w istniejących 
planach oraz powinny zawierać precyzyjne 
określenie roli i odpowiedzialności 
wszystkich przedsiębiorstw gazowych i 
właściwych organów, których dotyczą. W 
miarę możliwości i potrzeby należy 
opracować wspólne plany na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej na szczeblu 
regionalnym.
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Poprawka 7

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 
lub geologicznymi, na przykład państw 
członkowskich będących tzw. wyspami 
energetycznymi, państwa członkowskie 
powinny opracować szczególne środki 
solidarności, o których mowa w art. 194 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, 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. 
Należy wspierać zawieranie umów 
handlowych między przedsiębiorstwami w 
oparciu o wspólne plany działań 
zapobiegawczych lub plany na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej.

Uzasadnienie

Nie można określać wiążących wytycznych dotyczących ewentualnych środków solidarności 
lub mechanizmów kompensacji.
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Poprawka 8

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 
konkretne zakłócenia w dostawach.

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 dostarczyć 
koniecznych dostaw 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 
konkretne zakłócenia w dostawach lub 
poważne i realne groźby wystąpienia 
takich zakłóceń w duchu solidarności 
między państwami członkowskimi.

Uzasadnienie

Powodem reakcji powinny być nie tylko rzeczywiste zakłócenia dostaw, ale także poważne 
i realne groźby ich przerwania. W rozporządzeniu należy podkreślić zasadę solidarności, 
zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z marca 2009 r.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – 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 

(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 innych 
odbiorców, takich jak małe i średnie 
przedsiębiorstwa, szkoły i szpitale, a także 
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do sieci dystrybucyjnej gazu; inne instytucje świadczące usługi 
użyteczności publicznej w dziedzinie 
medycyny i oświaty oraz usługi socjalne, 
pod warunkiem że są one już podłączone 
do sieci dystrybucyjnej gazu; 

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć prawo tworzyć wykazy odbiorców chronionych przez ich 
prawo krajowe w zależności od swoich potrzeb oraz rozszerzać definicję odbiorców 
chronionych, jeśli uznają to za stosowne.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja wdraża wchodzące w zakres 
jej kompetencji środki, które są 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu. Środki te obejmują w 
szczególności coroczną ocenę ryzyka, o 
której mowa w art. 8 ust. 1a, i ciągłe
monitorowanie bezpieczeństwa dostaw 
gazu na szczeblu wspólnotowym.

Uzasadnienie

Zważywszy na transgraniczny charakter kryzysów gazowych działania zapobiegawcze i 
przygotowawcze należy także realizować na poziomie Komisji/Wspólnoty.

Poprawka 11

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 

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 odbiorców z 
gospodarstw domowych, odbiorców 



AD\802946PL.doc 11/23 PE430.260v02-00

PL

oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

przemysłowych i innych podmiotów oraz 
organem regulacyjnym (o ile nie jest nim 
właściwy organ) oraz zgodnie z ust. 2, 
opracuje:

Uzasadnienie

Zważywszy na transgraniczny charakter kryzysów gazowych działania zapobiegawcze i 
przygotowawcze należy lepiej koordynować na poziomie Wspólnoty. Należy mocniej 
podkreślić obowiązek konsultacji z właściwymi władzami innych państw członkowskich i z 
Komisją.

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, a także ograniczenia 
umowne dotyczące wykonywania dostaw 
transgranicznych. Podczas prowadzenia 
konsultacji należy zadbać o poufność 
informacji istotnych ze względów 
handlowych.

Uzasadnienie

Zważywszy na transgraniczny charakter kryzysów gazowych działania zapobiegawcze i 
przygotowawcze należy także organizować na szczeblu wspólnotowym. Za właściwy organ 
należy w tym przypadku uznać Komisję Europejską.

Poprawka 13
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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. Po konsultacji z 
Europejską Siecią Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu (ENTSO-G) i z 
Agencją ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) Komisja 
może także, w stosownych przypadkach, 
zalecić opracowanie wspólnego planu na 
szczeblu regionalnym lub zażądać 
opracowania takiego planu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) opis środków na rzecz realizacji 
standardów w zakresie infrastruktury i 
dostaw, o których mowa w art. 6 i 7; środki 
te obejmować muszą co najmniej plan 
spełnienia standardu N-1, ilości i zdolności 
niezbędne do zapewnienia dostaw 
odbiorcom chronionym w zdefiniowanych 
okresach szczytowego zapotrzebowania, 
środki po stronie popytu oraz obowiązki 
nałożone na przedsiębiorstwa gazowe i 
inne zaangażowane podmioty;

(a) opis środków na rzecz realizacji 
standardów w zakresie infrastruktury i 
dostaw, o których mowa w art. 6 i 7; środki 
te obejmować muszą co najmniej plan 
spełnienia standardu N-1, ilości i zdolności
niezbędne do zapewnienia dostaw 
odbiorcom chronionym w zdefiniowanych 
okresach szczytowego zapotrzebowania 
przy poszanowaniu postanowień 
dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na 
środowisko1 oraz dyrektywy Rady 
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko naturalne2, 
środki po stronie popytu oraz obowiązki 
nałożone na przedsiębiorstwa gazowe i 
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inne zaangażowane podmioty
1. Dz.U. L 197 z 21.07.01, s. 30.
2. Dz.U. L 175 z 05.07.85, s. 40.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31 marca 2014 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 [do dnia 31 marca2016 r.; 
pięciu 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.

Uzasadnienie

Z technicznego punktu widzenia niemożliwe jest stworzenie koniecznej infrastruktury 
i dostosowanie całości systemów przesyłowych w ciągu trzech lat.

Poprawka 16

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 

5. W terminie czterech 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 
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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.

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 czteroletniego okresu 
operatorzy systemów przesyłowych gazu 
dostosowują funkcjonowanie systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu. Operator 
systemu przesyłowego gazu poprawia stan 
infrastruktury w celu zagwarantowania 
zminimalizowania ryzyka wycieków 
metanu z rurociągów oraz przetłoczni.

Uzasadnienie

Z technicznego punktu widzenia niemożliwe jest dostosowanie całego systemu przesyłowego 
tak, aby umożliwić dwukierunkowy przepływ gazu.

Poprawka 17

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 

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 
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przypadku gdy koszty ponoszone są w 
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 .../…

przypadku gdy koszty ponoszone są w 
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 .../… Zbadana 
zostanie możliwość współfinansowania 
ulepszenia wzajemnych połączeń z 
funduszy wspólnotowych, zwłaszcza z 
regionami uznawanymi za tzw. wyspy 
energetyczne.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 30 września 
2010 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 [do dnia 30 września 
2010 r.; sześciu miesięcy od wejścia w 
życie] każdy właściwy organ dokona oceny 
ryzyka związanego z bezpieczeństwem 
dostaw gazu w jego państwie 
członkowskim:

Uzasadnienie
Obowiązek pełnej oceny ryzyka stanowi znaczne obciążenie biurokratyczne i administracyjne 
dla właściwych organów, przy czym nie można jasno stwierdzić, czy w razie stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie informacje te rzeczywiście mogłyby poprawić sytuację.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W terminie [do dnia 30.03.11 r.; 12 
miesięcy po wejściu w życie] Komisja 
dokonuje pełnej oceny ryzyka dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu we 
Wspólnocie (ocena wspólnotowa), 
uwzględniając w szczególności oceny 
ryzyka dokonane przez poszczególne 
państwa członkowskie oraz wszelkie 
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istotne aspekty sytuacji międzynarodowej.

Uzasadnienie

Dokonanie oceny ryzyka na szczeblu wspólnotowym charakteryzuje się wartością dodaną. 
Zarówno krajowe, jak i wspólnotowe oceny ryzyka poddaje się przeglądowi w przypadku 
wystąpienia znaczącego lub niespodziewanego zagrożenia.

Poprawka 20

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, odbiorców 
przemysłowych i innych 
zainteresowanych stron oraz organ 
regulacyjny (o ile nie jest nim właściwy 
organ) współpracują z właściwym organem 
i przekazują mu wszystkie niezbędne 
informacje na potrzeby oceny ryzyka.

Poprawka 21

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 roku, 
przed dniem 30 września.

Uzasadnienie

Ocenę ryzyka należy przeprowadzać częściej, by móc lepiej przewidzieć sytuacje kryzysowe i 
lepiej się do nich przygotować. 
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Poprawka 22

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.

Uzasadnienie

Należy uelastycznić możliwość reakcji na sytuacje nadzwyczajne.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję o ogłoszeniu każdego 
ze stanów kryzysowych i przekazuje jej 
wszystkie niezbędne informacje. W 
przypadku sytuacji nadzwyczajnej, która 
może doprowadzić do zwrócenia się o 
pomoc ze strony UE i państw
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie 
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję o ogłoszeniu stanu 
gotowości lub stanu nadzwyczajnego i 
przekazuje jej wszystkie niezbędne 
informacje. W przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej, która może doprowadzić 
do zwrócenia się o pomoc ze strony UE i 
państw członkowskich, właściwy organ 
danego państwa członkowskiego 
niezwłocznie powiadamia Centrum 
Monitorowania i Informacji w zakresie 
Ochrony Ludności w Komisji.

Uzasadnienie

Przywrócenie bezpieczeństwa dostaw jest zadaniem państw członkowskich lub Wspólnoty 
dopiero podczas stanu gotowości i stanu nadzwyczajnego. W stanie wczesnego zagrożenia 
rozwiązanie problemu zakłócenia dostaw jest zadaniem przedsiębiorstw.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego właściwy organ realizuje 
określone z góry działania zgodnie z 
planem na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej i niezwłocznie powiadamia 
Komisję w szczególności o działaniach, 
które zamierza podjąć zgodnie z art. 9 ust. 
1. Komisja może zwołać posiedzenie 
Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu.

5. W przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego właściwy organ realizuje 
określone z góry działania zgodnie z 
planem na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej i niezwłocznie powiadamia 
Komisję w szczególności o działaniach, 
które zamierza podjąć zgodnie z art. 9 ust. 
1. Komisja zwołuje posiedzenie Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu.

Uzasadnienie

Należy bardziej precyzyjnie określić kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie 
zarządzania kryzysowego na szczeblu wspólnotowym w sytuacjach nadzwyczajnych.

Poprawka 25

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

6. Komisja w ciągu trzech dni 
kalendarzowych 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 
obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych i 
o odwołanie stanu nadzwyczajnego, jeśli 
uzna, że nie jest on lub przestał być 
uzasadniony.
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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 ogłasza stan gotowości we 
Wspólnocie na wniosek właściwego 
organu. Komisja ogłasza 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 niebędących członkami 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
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 może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących 
więcej niż jedno państwo członkowskie.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Natychmiast po ogłoszeniu stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie Komisja 
zwołuje posiedzenie Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu.

2. Natychmiast po ogłoszeniu stanu 
gotowości we Wspólnocie lub stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie  Komisja 
zwołuje posiedzenie grupy koordynacyjnej 
ds. gazu.
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Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Podczas trwania stanu gotowości we 
Wspólnocie Komisja zwraca się do 
właściwych władz o koordynację działań w 
celu rozwiązania problemu zakłóceń w 
dostawach lub nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania. 

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W stanie nadzwyczajnym we 
Wspólnocie państwa członkowskie 
gwarantują utrzymanie transgranicznego 
dostępu do instalacji magazynowych i nie 
wprowadzają jakichkolwiek przepisów 
prawa, które w niewłaściwy sposób 
ograniczałyby dopływ gazu do dotkniętych 
rynków.

6. W stanie nadzwyczajnym we 
Wspólnocie państwa członkowskie 
gwarantują utrzymanie transgranicznego 
dostępu do instalacji magazynowych i nie 
wprowadzają jakichkolwiek przepisów 
prawa, które w niewłaściwy sposób 
ograniczałyby dopływ gazu do dotkniętych 
rynków. Komisja ułatwia realizację tych 
działań, tak aby utrzymać sprawne 
działanie rynku wewnętrznego, w 
szczególności w sytuacji zakłóceń w 
dostawach lub nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera b) – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- ograniczenia umowne dotyczące 
ponownego wywozu
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy opracowywaniu planu działań 
zapobiegawczych i planu na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej właściwy organ 
uwzględnia następujące zestawienie 
środków, które ma charakter orientacyjny i 
niewyczerpujący:

Przy opracowywaniu planu działań 
zapobiegawczych i planu na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej właściwy organ 
uwzględnia zestawienie środków 
określonych w niniejszym załączniku, 
które ma charakter orientacyjny i 
niewyczerpujący. Przy opracowywaniu 
planu działań zapobiegawczych i planu na 
wypadek sytuacji nadzwyczajnej właściwy 
organ należycie uwzględnia wpływ 
proponowanych środków na środowisko 
naturalne oraz na tyle, na ile to możliwe, 
obejmuje priorytetem środki o 
najmniejszym wpływie na środowisko.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł „Strona podażowa” – punktor 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 ułatwienie włączenia gazu z 
odnawialnych źródeł energii do 
infrastruktury sieci gazowych

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy opracowywaniu planu działań 
zapobiegawczych i planu na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej właściwy organ 
uwzględnia rolę następujących środków, 
wyłącznie dla stanu nadzwyczajnego:

Przy opracowywaniu planu działań 
zapobiegawczych i planu na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej właściwy organ 
uwzględnia rolę następujących środków, 
zawartych w poniższym niewyczerpującym 
wykazie, wyłącznie dla stanu 
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nadzwyczajnego:

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu planów działań zapobiegawczych i planów na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej nie można ustalać wiążących wytycznych.
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