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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wstęp
W dniu 19 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej. Jego celem jest dopilnowanie, by strategiczne sieci energetyczne i instalacje 
składowania w UE zostały ukończone do 2020 r. Niniejsze rozporządzenie ma w 
szczególności na celu pełną integrację wewnętrznego rynku energii, miedzy innymi przez 
zagwarantowanie, że żadne państwo członkowskie nie będzie odizolowane od sieci 
europejskiej.

Przyczynia się ono do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, gdyż umożliwia Unii 
realizację strategicznych celów do 2020 r., przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
dostaw i solidarności między państwami członkowskimi.

Zgodnie z postulatem zawartym w komunikacie Komisji pt. „Priorytety w odniesieniu do 
infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie” należy dokonać przeglądu 
obecnej polityki w dziedzinie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), wzmocnić ją 
nowymi instrumentami polityki w zakresie infrastruktury energetycznej, przyspieszyć i 
odpowiednio finansować. 

Finansowanie
W ciągu następnych dziesięciu lat budowa gazociągów i sieci elektroenergetycznych będzie 
wymagała ok. 200 mld EUR. A dokładniej: 140 mld EUR na systemy do przesyłu energii 
elektrycznej wysokiego napięcia, na składowanie oraz aplikacje dla inteligentnych sieci, 70 
mld EUR na gazociągi, składowanie, terminale skroplonego gazu ziemnego (LNG) i 
infrastrukturę zwrotnego przepływu gazu, a ponadto 2,5 mld EUR na infrastrukturę transportu 
CO2. 

Oznacza to, że konieczne jest znaczące zwiększenie obecnych poziomów inwestowania. W 
porównaniu z latami 2000-2010 skutkowałoby to 30% wzrostem inwestycji w sektorze gazu 
oraz 100% wzrostem w sektorze energii elektrycznej w porównaniu z tym samym okresem.

Określenie problemów

Problemy dotyczące procedur przyznawania pozwoleń i sprzeciwu społecznego należą do 
głównych czynników utrudniających terminową realizację projektów z zakresu infrastruktury 
energetycznej, w szczególności projektów dotyczących napowietrznych linii energetycznych.

Procedury administracyjne są skomplikowane i nieefektywne, szczególnie w kwestii 
organizacji procedur i zakresów uprawnień zaangażowanych stron, pozostają rozczłonkowane 
oraz nie przewidują jasnych terminów i odpowiednio wczesnego planowania i koordynacji 
wdrażania unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Sprzeciw ze strony społeczności, której dotyczą projekty, odnosi się do braku pewności w 
kwestii wartości dodanej projektów, rzeczywistych lub postrzeganych skutków dla 
środowiska i krajobrazu, kwestii dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, późnego i 
niewystarczającego zaangażowania opinii publicznej i zainteresowanych stron.
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W niektórych państwach członkowskich pojawiają się również spekulacje polityczne lub 
dotyczące własności w związku z procedurami przyznawania pozwoleń na inwestycje 
infrastrukturalne.

Oddziaływanie na środowisko

Planowana obecnie infrastruktura energetyczna musi być spójna z długoterminowymi celami 
UE w zakresie klimatu i energii oraz z ich realizacją w ramach poszczególnych krajowych 
politycznych strategii energetycznych. Podczas planowania przedsięwzięć z zakresu 
infrastruktury energetycznej należy w pełni uwzględniać zasadę ostrożności.

Wniosek ma na celu uwzględnienie wymogów ochrony środowiska w kontekście 
infrastruktury energetycznej. Priorytetem mają być źródła energii, które nie powodują 
kosztów społecznych i środowiskowych.

Oprócz kosztów kapitałowych i operacyjnych tworzenie, obsługiwanie i likwidowanie 
infrastruktury energetycznej generuje znaczne koszty środowiskowe, które należy uwzględnić 
w analizie kosztów i korzyści przy zastosowaniu oceny kosztów cyklu życia. Konieczna jest 
wnikliwa ocena oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć z zakresu 
infrastruktury energetycznej, aby oszacować istotne zagrożenia przy uwzględnieniu lokalnych 
i regionalnych uwarunkowań środowiskowych.

Przejrzystość i udział społeczeństwa

Dzięki nowym przepisom obywatele będą mieli lepszą możliwość uczestniczenia w danym 
projekcie i wypowiedzenia się na jego temat. Rozporządzenie stanowi, że obywatele muszą 
być angażowani na bardzo wczesnym etapie procedury przyznawania pozwoleń. Stanowi ono 
również, że należy to uczynić, zanim wykonawca projektu złoży formalny wniosek o 
przyznanie pozwolenia. W ten sposób można uwzględnić obawy obywateli jeszcze na etapie 
planowania projektu. W wielu państwach członkowskich popularną praktyką jest 
organizowanie konsultacji publicznych po przekazaniu dossier odpowiedniemu organowi.

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania
W tym celu Komisja określiła 12 priorytetowych korytarzy i obszarów obejmujących sieci 
przesyłu energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i dwutlenku węgla. Proponuje ona system „ 
wspólnego zainteresowania” dla projektów, które przyczyniają się do realizacji tych 
priorytetów i które uzyskały to oznaczenie. Projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania powinny korzystać z szybszej procedury przyznawania pozwoleń, która nie 
powinna trwać dłużej niż trzy lata.

Zalecenia sprawozdawcy

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje propozycje dotyczące 
przyspieszenia procedur decyzyjnych dotyczących przyznawania pozwoleń na budowę 
infrastruktury oraz nowe przepisy, dzięki którym obywatele będą mieli lepszą możliwość 
uczestniczenia w danym projekcie i wypowiedzenia się na jego temat.
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Nie ma jednak możliwości zwolnienia projektów infrastrukturalnych z przestrzegania 
przepisów środowiskowych i zgodnie z art. 11 TFUE we wniosku trzeba uwzględnić aktualne 
wymogi ochrony środowiska obowiązujące w kontekście infrastruktury energetycznej.
Należy ponadto zapewnić wysokiej jakości debatę publiczną oraz odpowiednie uwzględnienie 
europejskich przepisów środowiskowych.
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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 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej 
infrastruktury energetycznej i instalacji 
nowej ma istotne znaczenie dla realizacji 
celów unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej, które obejmują pełne 
wdrożenie wewnętrznego rynku 
energetycznego, zagwarantowanie 
bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i 
ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20 %, zwiększenie 
udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w finalnym zużyciu energii 
do 20 % oraz osiągnięcie wzrostu 
efektywności energetycznej o 20 % do 
2020 r. Unia musi jednocześnie 
przygotować swoją infrastrukturę do 
dalszej dekarbonizacji systemu 
energetycznego w perspektywie 
długoterminowej do roku 2050.

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej 
infrastruktury energetycznej i instalacji 
nowej ma istotne znaczenie dla realizacji 
celów unijnej polityki energetycznej i 
klimatycznej, które obejmują pełne 
wdrożenie wewnętrznego rynku 
energetycznego, zagwarantowanie 
bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i 
ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20 %, zwiększenie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
finalnym zużyciu energii do 20 % oraz 
osiągnięcie wzrostu efektywności 
energetycznej o 20 % do 2020 r. Unia musi 
jednocześnie przygotować swoją 
infrastrukturę do dalszej dekarbonizacji 
systemu energetycznego w perspektywie 
długoterminowej do roku 2050 i w tym 
samym okresie przygotować ją do 
połączenia regionów, które mają dużą 
zdolność do produkcji energii odnawialnej 
i duży potencjał magazynowania energii 
elektrycznej. Te cele energetyczne i 
klimatyczne powinny zostać zrealizowane 
w możliwie najbardziej opłacalny sposób.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Najlepszą infrastrukturą – pod 
względem ekologicznym, społecznym i 
gospodarczym – jest istniejąca 
infrastruktura, której nie trzeba budować. 
Dlatego też kluczowe znaczenie ma 
efektywność energetyczna. Należy w pełni 
uwzględnić potencjalny wpływ 
zaproponowanej przez Komisję dyrektywy 
w sprawie efektywności energetycznej 
(procedura w toku) na ograniczanie 
zapotrzebowania na przyszłą 
infrastrukturę.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wewnętrzny rynek energii, choć jest 
podmiotem prawnym określonym w 
dyrektywie 2009/72/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 
r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej oraz w 
dyrektywie 2009/73/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 
r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego, pozostaje 
rozdrobniony ze względu na 
niewystarczające połączenia między 
krajowymi sieciami energetycznymi.
Ogólnounijne, zintegrowane sieci mają 
jednak istotne znaczenie dla zapewnienia 
konkurencyjnego i sprawnie działającego 
zintegrowanego rynku promującego 
wzrost, zatrudnienie i zrównoważony 
rozwój.

(7) Wewnętrzny rynek energii, choć jest 
podmiotem prawnym określonym w 
dyrektywie 2009/72/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 
r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej oraz w 
dyrektywie 2009/73/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 
r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego, pozostaje 
rozdrobniony ze względu na 
niewystarczające połączenia między 
krajowymi sieciami energetycznymi.
Ogólnounijne, zintegrowane sieci i 
wykorzystanie infrastruktury
inteligentnych sieci umożliwiającej 
zwiększenie efektywności energetycznej 
oraz integrację rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii mają jednak 
istotne znaczenie dla zapewnienia 
konkurencyjnego i sprawnie działającego 
zintegrowanego rynku promującego
zasobooszczędny wzrost, zatrudnienie i 
zrównoważony rozwój.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Modernizacja unijnej infrastruktury 
energetycznej jest konieczna dla 
zwiększenia jej odporności na klęski 
żywiołowe i katastrofy spowodowane 
przez człowieka, niekorzystne skutki 
zmiany klimatu i zagrożenia dla jej 
bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu 
do europejskiej infrastruktury krytycznej, o 
której mowa w dyrektywie Rady 
2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w 
sprawie rozpoznawania i wyznaczania 
europejskiej infrastruktury krytycznej oraz 
oceny potrzeb w zakresie poprawy jej 
ochrony, jak również w celu zapobiegania 
tego rodzaju zjawiskom.

(8) Modernizacja unijnej infrastruktury 
energetycznej jest konieczna dla 
zwiększenia jej odporności na klęski 
żywiołowe i katastrofy spowodowane 
przez człowieka, niekorzystne skutki 
zmiany klimatu i zagrożenia dla jej 
bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu 
do europejskiej infrastruktury krytycznej, o 
której mowa w dyrektywie Rady 
2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w 
sprawie rozpoznawania i wyznaczania 
europejskiej infrastruktury krytycznej oraz 
oceny potrzeb w zakresie poprawy jej 
ochrony, jak również w celu zapobiegania 
tego rodzaju zjawiskom, dzięki 
zdecentralizowanej strukturze, której 
celem jest zapewnienie 
samowystarczalności energetycznej 
lokalnych terytoriów.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Potrzeby inwestycyjne do roku 2020 
w zakresie infrastruktury przesyłu energii 
elektrycznej i gazu o znaczeniu 
europejskim oceniane są na ok. 200 mld 
EUR. Znaczne wzrost wolumenu 
inwestycji w porównaniu do tendencji 
odnotowywanych w przeszłości oraz pilna 
potrzeba realizacji priorytetów w 
odniesieniu do infrastruktury energetycznej 
wymagają nowego podejścia w zakresie 
regulacji i finansowania infrastruktury 
energetycznej, zwłaszcza infrastruktury o 

(11) Potrzeby inwestycyjne do roku 2020 
w zakresie infrastruktury przesyłu energii 
elektrycznej i gazu o znaczeniu 
europejskim oceniane są na ok. 200 mld 
EUR. Znaczne wzrost wolumenu 
inwestycji w porównaniu do tendencji 
odnotowywanych w przeszłości oraz pilna 
potrzeba realizacji priorytetów w 
odniesieniu do infrastruktury energetycznej 
wymagają nowego podejścia w zakresie 
regulacji i finansowania infrastruktury 
energetycznej, zwłaszcza infrastruktury o 
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charakterze transgranicznym. charakterze transgranicznym. Podejście to 
powinno jednak uwzględniać istniejące w 
UE mechanizmy konsolidacji fiskalnej, 
przyznawać pierwszeństwo projektom 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania przedstawiającym 
prawdziwą europejską wartość dodaną i 
rozpoznawać przypadki, w których to 
organy państw członkowskich i rynki 
powinny interweniować.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wyznaczanie projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
powinno opierać się na wspólnych, 
przejrzystych i obiektywnych kryteriach w 
świetle ich wkładu w cele polityki 
energetycznej. Zaproponowane projekty 
dotyczące energii elektrycznej i gazu 
powinny stanowić część najbardziej 
aktualnego dostępnego dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci. Taki plan powinien 
uwzględniać szczególnie konkluzje szczytu 
Rady Europejskiej z dnia 4 lutego odnośnie 
do konieczności zintegrowania 
peryferyjnych rynków energii.

(15) Wyznaczanie projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
powinno być zgodne ze wspólnymi, 
przejrzystymi i obiektywnymi kryteriami w 
świetle ich wkładu w cele polityki 
energetycznej. Projekty dotyczące energii 
elektrycznej i gazu powinny stanowić 
część najbardziej aktualnego dostępnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci.
Taki plan powinien uwzględniać 
szczególnie konkluzje szczytu Rady 
Europejskiej z dnia 4 lutego odnośnie do 
konieczności zintegrowania peryferyjnych 
rynków energii i określać wykorzystanie 
infrastruktury inteligentnych sieci.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Strony trzecie, które chcą 
inwestować w tej dziedzinie, powinny mieć 
możliwość ubiegania się o finansowanie i 
otrzymania go dla projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 



PE480.523v02-00 10/34 AD\901435PL.doc

PL

Ponadto w przypadku projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
należy też zachęcać do partnerstwa między 
stronami trzecimi a organami rządowymi.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania powinny 
otrzymać „priorytetowy status” na szczeblu 
krajowym, który zapewni im szybką 
obsługę administracyjną. Właściwe organy 
uznają projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania za projekty 
leżące w interesie publicznym. Projektom 
mającym negatywny wpływ na środowisko 
należy przyznawać pozwolenia z powodów 
wynikających z nadrzędnego interesu 
publicznego, gdy zostaną spełnione 
wszystkie warunki przewidziane w 
dyrektywach 92/43/WE i 2000/60/WE.

(20) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania powinny 
otrzymać „priorytetowy status” na szczeblu 
krajowym, który zapewni im szybką 
obsługę administracyjną. Właściwe organy 
uznają projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania za projekty 
leżące w interesie publicznym. Projektom 
mającym negatywny wpływ na środowisko 
należy przyznawać pozwolenia z powodów 
wynikających z nadrzędnego interesu 
publicznego, jedynie gdy zostaną spełnione 
wszystkie warunki przewidziane w 
dyrektywach 92/43/EWG i 2000/60/WE.
Należy określić przypadki, w których 
infrastruktura mogłaby zostać 
ograniczona za pośrednictwem polityki 
efektywności energetycznej, istniejąca 
infrastruktura krajowa i transgraniczna 
może zostać udoskonalona lub 
zmodernizowana oraz potrzebna jest nowa 
infrastruktura, która może zostać 
zbudowana obok już istniejącej 
infrastruktury energetycznej lub 
transportowej, zgodnie z hierarchią 
znaczenia oraz z myślą o opłacalności.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Pomimo istnienia ustanowionych 
norm dotyczących udziału społeczeństwa
w procedurach podejmowania decyzji w 
zakresie środowiska naturalnego, 
konieczne są dodatkowe środki w celu 
zapewnienia najwyższych możliwych norm 
przejrzystości oraz udziału społeczeństwa 
we wszystkich istotnych kwestiach procesu 
przyznawania pozwoleń dla projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

(22) Pomimo istnienia ustanowionych 
norm dotyczących udziału społeczeństwa 
w procedurach podejmowania decyzji w 
zakresie środowiska naturalnego, 
konieczne są dodatkowe środki w celu 
zapewnienia najwyższych możliwych norm 
przejrzystości oraz odpowiedniego udziału 
społeczeństwa we wszystkich istotnych 
kwestiach procesu przyznawania pozwoleń
dla projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwia terminową realizację projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania poprzez przyspieszenie 
przyznawania pozwoleń i stymulację
udziału społeczeństwa;

b) ułatwia terminową realizację projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania poprzez przyspieszenie 
przyznawania pozwoleń i ustanowienie 
minimalnych wymogów w odniesieniu do
udziału społeczeństwa;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ustanawia ogólnounijny wykaz 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. Wykaz jest 
weryfikowany i aktualizowany zależnie od 
potrzeby w odstępach dwuletnich.
Pierwszy wykaz przyjmuje się najpóźniej 
do dnia 31 lipca 2013 r.

1. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, ustanawia ogólnounijny 
wykaz projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, klasyfikując 
je w kolejności ważności. Wykaz jest 
weryfikowany i aktualizowany zależnie od 
potrzeby w odstępach dwuletnich.
Pierwszy wykaz przyjmuje się najpóźniej 
do dnia 31 lipca 2013 r. Tworząc 
ogólnounijny wykaz, Komisja uwzględnia 
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także szczególne cechy małych 
wyspiarskich państw członkowskich i 
realizuje projekty, aby zagwarantować, że 
żadne z państw członkowskich nie 
zostanie wyłączone z europejskich sieci 
gazowych i elektroenergetycznych po 
2015 r. lub jego bezpieczeństwo 
energetyczne nie będzie zagrożone 
brakiem odpowiednich połączeń. 
Ogólnounijny wykaz obejmuje również 
takie projekty.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby wyznaczania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania Komisja ustanawia grupy 
regionalne (zwane dalej „grupami”)
określone w pkt 1 załącznika III w oparciu 
o każdy priorytetowy korytarz i obszar 
oraz odpowiadający każdej z nich zasięg 
geograficzny określony w załączniku I.

2. Na potrzeby wyznaczania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania Komisja ustanawia
dwanaście grup regionalnych (zwanych
dalej „grupami”) w oparciu o każdy 
priorytetowy korytarz i obszar oraz 
odpowiadający każdej z nich zasięg 
geograficzny określony w załączniku I.
Skład każdej grupy opiera się na zasadach 
określonych w pkt 1 załącznika III. Każda 
grupa prowadzi swoją działalność na 
podstawie wcześniej ustalonego zakresu 
uprawnień lub regulaminu, 
uwzględniając wszelkie dostarczane przez 
Komisję wytyczne w tym zakresie.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każda grupa sporządza własny
proponowany wykaz projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
zgodnie z procedurą określoną w pkt 2 

3. Każda grupa przyjmuje własny
regionalny wykaz projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
sporządzany zgodnie z procedurą 
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załącznika III, stosownie do ich wkładu w 
realizację priorytetowych korytarzy i 
obszarów infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku I oraz ich 
zgodności z kryteriami określonymi w art. 
4. Każdy indywidualny wniosek dotyczący 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania wymaga zgody państw 
członkowskich, do terytorium których się 
odnosi.

określoną w pkt 2 załącznika III, stosownie 
do ich wkładu w realizację priorytetowych 
korytarzy i obszarów infrastruktury 
energetycznej określonych w załączniku I 
oraz ich zgodności z kryteriami 
określonymi w art. 4. Każdy indywidualny 
wniosek dotyczący projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
wymaga zgody państw członkowskich, do 
terytorium których się odnosi.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej i gazu, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 i 2 
załącznika II, Agencja, w terminie dwóch 
miesięcy od daty otrzymania 
proponowanych wykazów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, określonych w ust. 4 
akapit pierwszy, przedłoży Komisji opinię 
w sprawie propozycji wykazu projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem konsekwentnego 
stosowania kryteriów określonych w art. 4 
dla wszystkich grup, oraz wyniki analizy 
przeprowadzonej przez ENTSO energii 
elektrycznej i gazu zgodnie z pkt 2 ppkt 6 
załącznika III.

5. W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej i gazu, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 i 2 
załącznika II, Agencja, w terminie dwóch 
miesięcy od daty otrzymania 
proponowanych wykazów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, określonych w ust. 4 
akapit pierwszy, przedłoży Komisji opinię 
w sprawie propozycji wykazu projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem konsekwentnego 
stosowania kryteriów określonych w art. 4 
dla wszystkich grup, oraz wyniki analizy 
przeprowadzonej przez ENTSO energii 
elektrycznej i gazu zgodnie z pkt 2 ppkt 6 
załącznika III. Komisja finalizuje wykaz 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, 
przedstawiając szczegółową analizę swojej 
decyzji w odniesieniu do każdego 
projektu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) projekt wpisuje się w cele unijnej 
polityki energetyczno-klimatycznej;

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) projekt dotyczy przynajmniej dwóch 
państw członkowskich, przebiegając
bezpośrednio przez granicę jednego lub 
większej liczby państw członkowskich lub
poprzez usytuowanie na terytorium 
jednego państwa członkowskiego przy 
jednoczesnych istotnych skutkach 
transgranicznych określonych w pkt 1 
załącznika IV;

c) projekt dotyczy przynajmniej dwóch 
państw członkowskich, jeśli przebiega
bezpośrednio przez lądową lub morską
granicę jednego lub większej liczby państw 
członkowskich lub jeśli jest usytuowany na 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego, lecz mimo to ma istotne 
skutki transgraniczne, lub w przypadku 
wzmocnienia wewnętrznego projekt ma 
pewne znaczenie dla danego 
transgranicznego połączenia 
międzysystemowego, jak określono w pkt 1 
załącznika IV, lub jeśli projekt ten ma na 
celu połączenie wysp i peryferyjnych 
regionów z regionami centralnymi Unii;

Uzasadnienie

Zgodnie z rozwojem odnawialnych źródeł energii należy wspierać integrację odnawialnej 
produkcji energii elektrycznej w projektach wewnętrznego wzmacniania przesyłu, jeśli 
wpływają one na transgraniczne zdolności przesyłowe zgodnie z kryteriami określonymi w 
załączniku IV.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku projektów dotyczących 
przesyłu i magazynowania energii 
elektrycznej, należących do kategorii 

a) w przypadku projektów dotyczących 
przesyłu i magazynowania energii 
elektrycznej, należących do kategorii 
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określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, 
dany projekt powinien w znacznym stopniu 
spełniać przynajmniej jedno z 
następujących kryteriów szczególnych:

określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, 
dany projekt powinien przyczyniać się do 
zrównoważoności i w znacznym stopniu 
spełniać przynajmniej jedno z 
następujących kryteriów szczególnych:

Uzasadnienie

Kryterium zrównoważoności nie powinno być dobrowolne. Zrównoważone podejście pomoże 
UE zrealizować cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zapobiegając 
degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystywaniu 
zasobów.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– integracja rynku, konkurencja i 
elastyczność systemu;

integracja rynku, m.in. przez likwidowanie 
odizolowania niektórych regionów w Unii 
Europejskiej; konkurencja i elastyczność 
systemu;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stabilność, m.in. poprzez przesył 
wytwarzanej energii odnawialnej do 
głównych ośrodków poboru i składowisk;

– włączenie energii odnawialnej do sieci 
oraz przesył wytwarzanej energii 
odnawialnej do głównych ośrodków 
poboru i składowisk;

Uzasadnienie

Kryterium zrównoważoności nie powinno być dobrowolne. Zrównoważone podejście pomoże 
UE zrealizować cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zapobiegając 
degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystywaniu 
zasobów.

Poprawka 20
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– interoperacyjność i bezpieczna 
eksploatacja systemu;

– bezpieczeństwo dostaw, m.in. dzięki 
interoperacyjności, i bezpieczna oraz 
niezawodna eksploatacja systemu, 
zwłaszcza przez poprawę obecnej 
stabilności przesyłu, zwiększenie 
odporności na awarie elektroenergetyczne 
i zapewnienie włączenia przerywanej 
produkcji energii;

Uzasadnienie

Wyszczególnienie głównych celów, które mają zostać zrealizowane dzięki bezpieczeństwu 
dostaw. Bardziej szczegółowa definicja bezpieczeństwa dostaw jest niezbędna dla lepszego 
zrozumienia problemu.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– duża zdolność do produkcji energii 
odnawialnej i duży potencjał 
magazynowania;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku projektów dotyczących 
gazu, należących do kategorii określonych 
w pkt 2 załącznika II, dany projekt 
powinien w znacznym stopniu spełniać 
przynajmniej jedno z następujących 
kryteriów szczególnych:

b) w przypadku projektów dotyczących 
gazu, należących do kategorii określonych 
w pkt 2 załącznika II, dany projekt 
powinien przyczyniać się do 
zrównoważoności i w znacznym stopniu 
spełniać przynajmniej jedno z 
następujących kryteriów szczególnych:
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Uzasadnienie

Kryterium zrównoważoności nie powinno być dobrowolne. Zrównoważone podejście pomoże 
UE zrealizować cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zapobiegając 
degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystywaniu 
zasobów.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– integracja rynku, interoperacyjność i 
elastyczność systemu;

integracja rynku, m.in. przez likwidowanie 
odizolowania niektórych regionów w Unii 
Europejskiej; interoperacyjność i 
elastyczność systemu;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– konkurencja, m.in. poprzez 
dywersyfikację źródeł dostaw, dostawców i 
dróg dostaw;

– konkurencja, m.in. poprzez 
dywersyfikację źródeł dostaw, dróg dostaw 
i dostawców;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stabilność; skreślone

Uzasadnienie

Kryterium zrównoważoności nie powinno być dobrowolne. Zrównoważone podejście pomoże 
UE zrealizować cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zapobiegając 
degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystywaniu 
zasobów.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku projektów dotyczących 
inteligentnych sieci elektroenergetycznych, 
należących do kategorii określonej w pkt 1 
lit. e) załącznika II, dany projekt powinien 
w znacznym stopniu spełniać następujące 
funkcje szczególne:

c) w przypadku projektów dotyczących 
inteligentnych sieci elektroenergetycznych, 
należących do kategorii określonej w pkt 1 
lit. e) załącznika II, dany projekt powinien 
przyczyniać się do zrównoważoności i w 
znacznym stopniu spełniać następujące 
funkcje szczególne:

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy, należących do kategorii 
określonych w pkt 3 załącznika II, dany 
projekt powinien w znacznym stopniu 
spełniać następujące trzy kryteria 
szczególne:

d) w przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy, należących do kategorii 
określonych w pkt 3 załącznika II, dany 
projekt powinien przyczyniać się do 
zrównoważoności i w znacznym stopniu 
spełniać następujące trzy kryteria 
szczególne:

Uzasadnienie

Kryterium zrównoważoności nie powinno być dobrowolne. Zrównoważone podejście pomoże 
UE zrealizować cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zapobiegając 
degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystywaniu 
zasobów.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku projektów dotyczących 
przesyłu dwutlenku węgla, należących do 
kategorii określonych w pkt 4 załącznika 

e) w przypadku projektów dotyczących 
przesyłu dwutlenku węgla, należących do 
kategorii określonych w pkt 4 załącznika 
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II, dany projekt powinien w znacznym 
stopniu spełniać trzy następujące kryteria 
szczególne:

II, dany projekt powinien przyczyniać się 
do zrównoważoności i w znacznym stopniu 
spełniać trzy następujące kryteria 
szczególne:

Uzasadnienie

Kryterium zrównoważoności nie powinno być dobrowolne. Zrównoważone podejście pomoże 
UE zrealizować cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zapobiegając 
degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystywaniu 
zasobów.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie do dnia 31 marca każdego 
roku następującego po roku zaliczenia do 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania zgodnie z art. 
4, organizatorzy projektu przedstawiają 
sprawozdanie roczne dla każdego projektu 
należącego do kategorii określonych w pkt 
1 i 2 załącznika II – Agencji lub, 
w przypadku projektów należących do 
kategorii określonych w pkt 3 i 4 
załącznika II – odpowiedniej grupie. W 
sprawozdaniu przedstawia się 
szczegółowo:

3. W terminie do dnia 31 marca każdego 
roku następującego po roku zaliczenia do 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania zgodnie z art. 
4, organizatorzy projektu przedstawiają 
sprawozdanie roczne dla każdego projektu 
należącego do kategorii określonych w pkt 
1 i 2 załącznika II – Komisji i Agencji lub, 
w przypadku projektów należących do 
kategorii określonych w pkt 3 i 4 
załącznika II – odpowiedniej grupie. W 
sprawozdaniu przedstawia się 
szczegółowo:

Uzasadnienie

W trosce o przejrzystość Komisja powinna być informowana o treści skonsolidowanego 
sprawozdania przedstawianego przez Agencję zgodnie z ust. 4.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy dochodzi do 
istotnych trudności w realizacji projektu 

1. W przypadku gdy dochodzi do istotnych 
trudności w realizacji projektu będącego 
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będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, Komisja może wyznaczyć 
europejskiego koordynatora na okres do 
jednego roku z możliwością dwukrotnego 
przedłużenia.

przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
Komisja może wyznaczyć, w 
porozumieniu z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi, europejskiego 
koordynatora na okres do jednego roku z 
możliwością dwukrotnego przedłużenia.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europejski koordynator wybierany jest 
na podstawie posiadanego doświadczenia 
w zakresie szczególnych zadań 
powierzanych mu w związku z danymi 
projektami.

3. Europejski koordynator wybierany jest,
w porozumieniu z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi, na podstawie 
posiadanego doświadczenia w zakresie 
szczególnych zadań powierzanych mu w 
związku z danymi projektami.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania otrzymują 
status najwyższej możliwej wagi w skali 
krajowej i są traktowane jako takie w 
ramach procedur przyznawania pozwoleń 
w przypadku i w trybie, w jakim takie 
traktowanie jest przewidziane w 
ustawodawstwie krajowym dotyczącym 
odpowiedniego rodzaju infrastruktury 
energetycznej.

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania otrzymują 
status najwyższej możliwej wagi w skali 
krajowej i są traktowane jako takie w 
ramach procedur planowania 
regionalnego i przestrzennego,
przyznawania pozwoleń, oceny wpływu na 
środowisko i strategicznej oceny 
środowiska w przypadku i w trybie, w 
jakim takie traktowanie jest przewidziane 
w ustawodawstwie krajowym dotyczącym 
odpowiedniego rodzaju infrastruktury 
energetycznej.

Poprawka 33
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od wejścia w
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
wydaje wytyczne na potrzeby wsparcia 
państw członkowski w zakresie określania 
odpowiednich środków oraz na potrzeby 
zapewnienia spójnego stosowania procedur 
dotyczących oceny wpływu na środowisko 
wymaganych dla projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
na mocy prawodawstwa unijnego.

W terminie trzech miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
wydaje wytyczne na potrzeby wsparcia 
państw członkowskich w zakresie 
określania i wdrażania odpowiednich 
środków oraz na potrzeby zapewnienia 
spójnego stosowania procedur dotyczących 
oceny wpływu na środowisko 
wymaganych dla projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
na mocy prawodawstwa unijnego, a także 
kontroluje ich stosowanie.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) tryb skoordynowany: decyzja 
kompleksowa może obejmować większą 
liczbę prawnie wiążących decyzji 
indywidualnych wydanych przez właściwy 
organ i inne zainteresowane organy.
Właściwy organ ustala, dla każdego 
przypadku, uzasadniony termin na wydanie 
decyzji indywidualnej. Właściwy organ 
może podjąć decyzję indywidualną w 
imieniu innego zainteresowanego organu 
krajowego w przypadku, gdy taka decyzja 
danego organu nie została wydana w 
terminie i brak jest wystarczającego 
uzasadnienia dla takiego opóźnienia.
Właściwy organ może uchylić decyzję 
indywidualną innego organu krajowego w 
przypadku, gdy uzna ją za 
niewystarczająco popartą dowodami 
przedstawionymi przez zainteresowany 
organ. Właściwy organ zapewnia 
przestrzeganie odpowiednich wymogów 
przepisów międzynarodowych i unijnych i 

b) tryb skoordynowany: decyzja 
kompleksowa może obejmować większą 
liczbę prawnie wiążących decyzji 
indywidualnych wydanych przez właściwy 
organ i inne zainteresowane organy.
Właściwy organ ustala, dla każdego 
przypadku, uzasadniony termin na wydanie 
decyzji indywidualnej. Właściwy organ 
może podjąć decyzję indywidualną w 
imieniu innego zainteresowanego organu 
krajowego w przypadku, gdy taka decyzja 
danego organu nie została wydana w 
terminie i brak jest wystarczającego 
uzasadnienia dla takiego opóźnienia.
Właściwy organ może uchylić decyzję 
indywidualną innego organu krajowego w 
przypadku, gdy uzna ją za 
niewystarczająco popartą dowodami 
przedstawionymi przez zainteresowany 
organ. Właściwy organ zapewnia 
przestrzeganie odpowiednich wymogów 
przepisów międzynarodowych i unijnych i 
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musi odpowiednio uzasadnić swoją 
decyzję.

musi odpowiednio uzasadnić swoją 
decyzję oraz podać do wiadomości 
publicznej decyzję i jej uzasadnienie wraz 
z istotnymi dowodami.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) tryb zbiorowy: decyzja kompleksowa 
może obejmować większą liczbę prawnie 
wiążących decyzji indywidualnych 
wydanych przez właściwy organ i inne 
zainteresowane organy. Właściwy organ w 
porozumieniu z innymi zainteresowanymi 
organami ustala dla każdego przypadku 
uzasadniony termin, w którym decyzja 
indywidualna może zostać wydana, jak 
również związany z tym łączny termin na 
przyznanie pozwoleń. Właściwy organ 
monitoruje przestrzeganie terminów przez 
zainteresowane organy. W przypadku gdy 
można się spodziewać, że decyzja danego 
organu nie zostanie wydana w terminie 
organ ten powiadamia o tym właściwy 
organ i załącza uzasadnienie dla takiego 
opóźnienia.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku projektów mogących mieć 
znaczące negatywne skutki transgraniczne 
w jednym lub większej liczbie 
sąsiadujących państw członkowskich, do 
których ma zastosowanie art. 7 dyrektywy 
85/337/EWG i konwencja z Espoo, 
odpowiednie informacje zostają 
udostępnione właściwemu organowi 

6. W przypadku projektów mogących mieć 
znaczące negatywne skutki transgraniczne 
w jednym lub większej liczbie 
sąsiadujących państw członkowskich, do 
których ma zastosowanie art. 7 dyrektywy
2001/42/WE, art. 7 dyrektywy
85/337/EWG lub konwencja z Espoo, 
odpowiednie informacje zostają 
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sąsiadującego państwa członkowskiego.
Właściwy organ sąsiadującego państwa 
członkowskiego określa, czy chciałby 
uczestniczyć w określonych procedurach 
konsultacji społecznej.

udostępnione właściwemu organowi 
sąsiadującego państwa członkowskiego.
Właściwy organ sąsiadującego państwa 
członkowskiego określa, czy chciałby 
uczestniczyć w określonych procedurach 
konsultacji społecznej.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizm kompensacyjny dla gmin 
dotkniętych realizacją projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz innych krajowych projektów w 
dziedzinie infrastruktury energetycznej.

Uzasadnienie

Ten prosty instrument może znacznie skrócić czas trwania procedur przyznawania pozwoleń 
bez naruszania zasady pomocniczości UE i uprawnień władz lokalnych, ponieważ w sposób 
pośredni wpływa on na fazę planowania przestrzennego, która jest przeważnie 
odpowiedzialna za opóźnienia w procedurach przyznawania pozwoleń. Kompensata 
finansowa to skuteczne narzędzie służące motywacji władz lokalnych (gmin) do 
niesprzeciwiania się umieszczaniu infrastruktury w dokumentacji planowania przestrzennego 
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W państwach członkowskich, w 
których części procesu przyznawania 
pozwoleń, w tym procedury dotyczące 
planowania przestrzennego i oceny 
wpływu na środowisko, nie prowadzą do 
wydania prawnie wiążącego pozwolenia, 
właściwe organy są zobowiązane do 
dopilnowania, by czas ich trwania był 
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odpowiednio dostosowany do ogólnych 
terminów.

Poprawka 39

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 sześciu miesięcy 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 i będzie zgodna z zasadami i 
wskaźnikami określonymi w załączniku 
IV. ENTSO przeprowadzają proces 
kompleksowych konsultacji, obejmujący 
co najmniej organizacje reprezentujące 
wszystkie zainteresowane podmioty i –
jeżeli zajdzie taka potrzeba – same 
podmioty, krajowe organy regulacyjne i 
inne organy krajowe.

Uzasadnienie

Opracowanie takiej metodologii nie tylko zajmie więcej czasu niż miesiąc ze względu na 
wewnętrzne procesy podejmowania decyzji przez ENTSO gazu i energii elektrycznej (patrz 
statuty ENTSO gazu i energii elektrycznej), ale również żadne z kosztów poniesionych przez 
operatorów sieci przesyłowych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia nie 
kwalifikowałyby się do zwrotu za pośrednictwem taryf ustalanych przez krajowe organy 
regulacyjne. Ponadto, jeżeli przeprowadzony ma być proces kompleksowych konsultacji, 
termin jednego miesiąca nie jest wystarczający.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Metodyka jest na bieżąco aktualizowana 
i usprawniania poprzez wykonywanie 
procedury opisanej w ust. 1-5. Agencja, po 
formalnych konsultacjach z 
organizacjami reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony i Komisją, może 
zażądać takich aktualizacji i usprawnień z 
należytym uzasadnieniem i w 
odpowiednich ramach czasowych.

6. Metodyka jest aktualizowana i 
usprawniana co dwa lata poprzez 
wykonywanie procedury opisanej w ust. 1-
5.

Uzasadnienie

Musi być to jasny i odgórnie zdefiniowany proces, również pod względem harmonogramu, a 
mianowicie nie może się on opierać na przypadkowym wniosku.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Agencja przekazuje niezwłocznie 
Komisji jeden egzemplarz każdej decyzji, 
wraz z wszelkimi istotnymi informacjami 
na jej temat. Informacje takie można 
przedstawić w formie zbiorczej. Komisja 
jest zobowiązana do zachowania poufności 
szczególnie chronionych danych 
handlowych.

7. Agencja przekazuje niezwłocznie 
Komisji jeden egzemplarz każdej decyzji 
wydanej zgodnie z ust. 6, wraz z wszelkimi 
istotnymi informacjami na jej temat. 
Informacje takie można przedstawić w 
formie zbiorczej. Komisja jest 
zobowiązana do zachowania poufności 
szczególnie chronionych danych 
handlowych.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, o które decyzje chodzi.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a)
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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 korzyści środowiskowe i 
społeczne, bezpieczeństwo dostaw, 
solidarność lub innowacje; oraz

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) informacje na temat bieżącego wykazu 
projektów priorytetowych, zarys etapów 
procesu podejmowania decyzji, jak 
również terminy i porządki posiedzeń grup 
regionalnych, wraz z późniejszą 
publikacją protokołów posiedzeń i 
wszystkich podjętych decyzji;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ogólne, aktualizowane na bieżąco 
informacje, w tym informacje 
geograficzne, dotyczące każdego z 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania;

a) ogólne, aktualizowane na bieżąco 
informacje, w tym niezbędne informacje 
geograficzne, dotyczące każdego z 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe w 
Europie Środkowo-Wschodniej i 
Południowo-Wschodniej: połączenia 
międzysystemowe i linie wewnętrzne na 
kierunkach północ-południe i wschód-
zachód mające zapewnić pełne wdrożenie 
rynku wewnętrznego i integrację energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

3) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe w 
Europie Środkowo-Wschodniej i 
Południowo-Wschodniej: połączenia 
międzysystemowe i linie wewnętrzne na 
kierunkach północ-południe i wschód-
zachód mające zapewnić pełne wdrożenie 
rynku wewnętrznego i integrację energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych;
wzajemne połączenie odrębnych 
wyspiarskich systemów energii 
elektrycznej z systemem na kontynencie w 
celu zapewnienia korzyści z połączonego 
rynku energii elektrycznej, zwiększenia 
stopnia penetracji odnawialnych źródeł 
energii i umożliwienia przesyłu energii z 
odnawialnych źródeł na kontynent.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Autostrady elektroenergetyczne: 
pierwsze autostrady elektroenergetyczne 
do roku 2020 w ramach budowy systemu 
autostrad elektroenergetycznych w całej 
Unii;

11) Autostrady elektroenergetyczne: 
pierwsze autostrady elektroenergetyczne 
do roku 2020 w ramach budowy systemu 
autostrad elektroenergetycznych w całej 
Unii, w szczególności łączących regiony, 
które mają duży potencjał w zakresie 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych i jej magazynowania;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
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kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 
współpracy na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE i 
art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009
oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO energii 
elektrycznej.

kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele właściwych organów
państw członkowskich, krajowych 
organów regulacyjnych, operatorów 
systemów przesyłowych wywiązujących 
się z obowiązku współpracy na poziomie 
regionalnym zgodnie z art. 6 dyrektywy 
2009/72/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009, organizatorów projektów i 
innych odpowiednich zainteresowanych
stron, w tym producentów, operatorów 
systemów dystrybucji, dostawców i 
organizacji działających na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego oraz 
przedstawicieli konsumentów, 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO energii 
elektrycznej.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących gazu, 
należących do kategorii określonych w pkt 
2 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, krajowych organów 
regulacyjnych, operatorów systemów 
przesyłowych wywiązujących się z 
obowiązku współpracy na poziomie 
regionalnym zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2009/73/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO gazu.

W przypadku projektów dotyczących gazu, 
należących do kategorii określonych w pkt 
2 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele właściwych 
organów państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 
współpracy na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 7 dyrektywy 2009/73/WE i 
art. 12 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 
oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO gazu.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla, 
należących do kategorii określonych w pkt 
3 i 4 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, organizatorzy projektów 
zainteresowani każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I oraz przedstawiciele Komisji.

W przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla, 
należących do kategorii określonych w pkt 
3 i 4 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele właściwych 
organów państw członkowskich, 
organizatorzy projektów zainteresowani 
każdorazowo odpowiednimi priorytetami 
wskazanymi w załączniku I oraz 
przedstawiciele Komisji.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Każda grupa przeprowadza konsultacje 
z organizacjami reprezentującymi 
odpowiednie zainteresowane strony, w tym 
producentów, operatorów systemów 
dystrybucji, dostawców i konsumentów, a 
także – odnośnie do zadań określonych w 
art. 5 ust. 2 – organizacji działających na 
rzecz ochrony środowiska. Grupa może 
organizować posiedzenia lub konsultacje 
w przypadkach, w których jest to właściwe 
ze względu na wykonanie jej zadań.

4) Każda grupa przeprowadza konsultacje 
z organizacjami reprezentującymi 
odpowiednie zainteresowane strony, w tym 
producentów, operatorów systemów 
dystrybucji, dostawców i konsumentów, a 
także organizacji działających na rzecz 
ochrony środowiska. Grupa organizuje
posiedzenia lub konsultacje w 
przypadkach, w których jest to właściwe ze 
względu na wykonanie jej zadań. Grupa 
informuje opinię publiczną w sposób 
regularny i kompleksowy na temat stanu i 
wyników jej posiedzeń oraz organizuje 
przesłuchanie lub konsultacje przed 
przedstawieniem proponowanego wykazu, 
o którym mowa w art. 3 ust. 4.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu i składowania energii 
elektrycznej, należące do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, 
stanowią element ostatniego dostępnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
energii elektrycznej opracowanego przez 
ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 
8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

3) W odniesieniu do wszystkich projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania ujętych w ogólnounijnym 
wykazie po dniu 1 sierpnia 2013 r.
projekty dotyczące przesyłu i składowania 
energii elektrycznej, należące do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, 
stanowią element ostatniego dostępnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
energii elektrycznej opracowanego przez 
ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 
8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) W odniesieniu do wszystkich
ogólnounijnych wykazów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, przyjętych po dniu 1 
sierpnia 2013 r., proponowane projekty 
dotyczące przesyłu i składowania gazu, 
należące do kategorii określonych w pkt 2 
załącznika II, stanowią element ostatniego 
dostępnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci gazowych opracowanego 
przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

4) W odniesieniu do wszystkich projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania ujętych w ogólnounijnym 
wykazie po dniu 1 sierpnia 2013 r., 
proponowane projekty dotyczące przesyłu i 
składowania gazu, należące do kategorii 
określonych w pkt 2 załącznika II, 
stanowią element ostatniego dostępnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
gazowych opracowanego przez ENTSO 
gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł IV – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku składowania energii 
elektrycznej – projekt zapewnia pojemność 
magazynową pozwalającą na wytworzenie 

b) w przypadku składowania energii 
elektrycznej – projekt zapewnia pojemność 
magazynową pozwalającą na wytworzenie 
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energii elektrycznej netto w ilości
przynajmniej 500 GWh rocznie;

energii elektrycznej netto o mocy
przynajmniej 250MW i w ilości
przynajmniej 250 GWh rocznie;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) W przypadku energii elektrycznej: 
scenariusze dotyczące popytu, zdolności 
wytwórczych, z podziałem na rodzaje 
paliwa (biomasa, energia geotermalna, 
hydroenergia, gaz, paliwo nuklearne, ropa, 
paliwa stałe, energia wiatrowa, 
fotowoltaiczna energia słoneczna, 
skoncentrowana energia słoneczna, inne 
technologie odnawialne) oraz ich 
lokalizacji geograficznej, cen paliw (w 
tym: biomasy, węgla, gazu i ropy), cen 
dwutlenku węgla, struktury sieci 
przesyłowej i, w odpowiednim przypadku, 
sieci dystrybucyjnej oraz jej ewolucji, 
z uwzględnieniem wszelkich istotnych 
nowych projektów wytwórczych (w tym 
dotyczących zdolności w zakresie 
wychwytywania dwutlenku węgla), 
magazynowych i przesyłowych, w sprawie 
których podjęta została ostateczna decyzja 
dotycząca inwestycji, i których oddanie do 
użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

a) W przypadku energii elektrycznej: 
scenariusze dotyczące popytu (zarówno w 
państwach członkowskich, jak i 
sąsiadujących państwach trzecich), 
zdolności wytwórczych, z podziałem na 
rodzaje paliwa (biomasa, energia
geotermalna, hydroenergia, gaz, paliwo 
nuklearne, ropa, paliwa stałe, energia 
wiatrowa, fotowoltaiczna energia 
słoneczna, skoncentrowana energia 
słoneczna, inne technologie odnawialne) 
oraz ich lokalizacji geograficznej, cen 
paliw (w tym: biomasy, węgla, gazu i 
ropy), cen dwutlenku węgla, struktury sieci 
przesyłowej i, w odpowiednim przypadku, 
sieci dystrybucyjnej oraz jej ewolucji, 
z uwzględnieniem wszelkich istotnych 
nowych projektów wytwórczych (w tym 
dotyczących zdolności w zakresie 
wychwytywania dwutlenku węgla), 
związanych z potencjałem w zakresie 
magazynowania, a także projektów 
magazynowych i przesyłowych, w sprawie 
których podjęta została ostateczna decyzja 
dotycząca inwestycji, i których oddanie do 
użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) W przypadku gazu: scenariusze (Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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dotyczące popytu, importu, cen paliw (w 
tym: węgla, gazu i ropy), cen dwutlenku 
węgla, struktury sieci przesyłowej i jej 
ewolucji, z uwzględnieniem wszelkich 
nowych projektów, w sprawie których 
podjęta została ostateczna decyzja 
dotycząca inwestycji, i których oddanie do 
użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu.

Poprawka 56

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, oparta o 
koszty w ciągu technicznego cyklu życia 
projektu, uwzględnia przynajmniej 
następujące koszty: wydatki kapitałowe, 
wydatki operacyjne i wydatki z tytułu 
utrzymania, ewentualne koszty
środowiskowe budowy, eksploatacji i
wycofania z eksploatacji obiektów 
infrastruktury energetycznej oraz koszty
zagospodarowania odpadów. Metodyka 
określa wytyczne dotyczące stawek 
rabatowych, które będą stosowane 
w obliczeniach.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) odporności systemu, z uwzględnieniem 
odporności na klęski i zmiany klimatu oraz 
bezpieczeństwa systemu, szczególnie w 
przypadku krytycznej infrastruktury 
europejskiej w rozumieniu dyrektywy 

b) odporności systemu, z uwzględnieniem
bezpieczeństwa dostaw, odporności na 
klęski i zmiany klimatu oraz 
bezpieczeństwa systemu, szczególnie w 
przypadku krytycznej infrastruktury 
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2008/114/WE; europejskiej w rozumieniu dyrektywy 
2008/114/WE;

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo dostaw jest w tym kontekście jedną z najważniejszych kwestii.
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