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Poprawka 23
Thomas Ulmer 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 122,

Or. de

Uzasadnienie

Głównym celem wniosku jest zapewnienie dostaw gazu ziemnego w sytuacjach kryzysowych. 
Art. 100 ust. 1 traktatu WE stanowi właściwszą podstawę rozwiązywania tego typu „trudności 
w zaopatrzeniu w niektóre produkty”. Planowane modyfikacje w porównaniu do 
obowiązującej dyrektywy nie przewidują zmiany podstawy prawnej.

Poprawka 24
Thomas Ulmer 

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.

Or. de

Uzasadnienie

Doświadczenia z kryzysu gazowego z początku roku 2009 pokazały, że przedsiębiorstwa są w 
stanie zapewnić dostawy w razie awarii źródła zaopatrzenia w gaz.
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Poprawka 25
Thomas Ulmer 

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. 
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.

(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.
Inwestycje powinny być z reguły 
realizowane przez przedsiębiorstwa, a ich 
podstawą powinny być bodźce 
ekonomiczne. 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.

Or. de

Uzasadnienie

Europejska praktyka regulacyjna powinna oferować przedsiębiorstwom zachęty do nowych 
inwestycji.



AM\798998PL.doc 5/29 PE430.952v01-00

PL

Poprawka 26
Justas Vincas Paleckis 

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 
regionami i państwami członkowskimi 
uznawanymi za tzw. wyspy energetyczne.

Or. en

Poprawka 27
Justas Vincas Paleckis 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, zwłaszcza w przypadku 

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

zakłóceń w dostawach i w sytuacjach 
kryzysowych, ma zatem dokładne 
określenie ról i odpowiedzialności 
wszystkich przedsiębiorstw gazowych,
właściwych organów, a także Komisji 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 28
Thomas Ulmer 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Dla prawidłowego funkcjonowania 
rynku zasadnicze znaczenie ma to, aby 
niezbędne inwestycje w produkcję własną i 
infrastrukturę, np. w połączenia wzajemne,
urządzenia umożliwiające fizyczny 
przepływ dwukierunkowy w gazociągach,
instalacje magazynowe i instalacje 
regazyfikacji LNG, dokonywane były 
przez przedsiębiorstwa gazowe w 
odpowiednim czasie, mając na względzie 
możliwość wystąpienia zakłóceń w 
dostawach podobnych do zakłóceń ze 
stycznia 2009 r.

(17) Dla prawidłowego funkcjonowania 
rynku zasadnicze znaczenie ma to, aby 
niezbędne inwestycje w produkcję własną i 
infrastrukturę, np. w połączenia wzajemne
lub w urządzenia umożliwiające fizyczny 
przepływ dwukierunkowy w gazociągach, 
dokonywane były przez przedsiębiorstwa 
gazowe w odpowiednim czasie, mając na 
względzie możliwość wystąpienia zakłóceń 
w dostawach podobnych do zakłóceń ze 
stycznia 2009 r.

Or. de

Uzasadnienie

Za wyjątkiem odwrócenia przepływu nie należy określać rodzaju planowanych inwestycji w 
infrastrukturę. Stanowiłoby to nieuzasadnione i nadmierne obciążenie dla nowych dostawców 
i małych przedsiębiorstw.
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Poprawka 29
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en

Poprawka 30
Thomas Ulmer

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 

(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 



PE430.952v01-00 8/29 AM\798998PL.doc

PL

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.

powinny opracować szczególne środki 
solidarności, obejmujące np. umowy 
handlowe między przedsiębiorstwami 
gazowymi, mechanizmy kompensacji lub
zwiększenie eksportu gazu. 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.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 31
Bogusław Sonik 

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. 

(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, o których mowa w art. 194 
ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, obejmujące np. umowy 
handlowe między przedsiębiorstwami 
gazowymi, mechanizmy kompensacji, 



AM\798998PL.doc 9/29 PE430.952v01-00

PL

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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego podstawa prawna wniosku w sprawie 
bezpieczeństwa dostaw gazu (COM(2009)0363) uległa zmianie ze „starego” art. 95 
(zbliżanie przepisów ustawowych) na „nowy” art. 194 ust. 2 (energia). 

Poprawka 32
Justas Vincas Paleckis 

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, przykładowo państw 
członkowskich będących tzw. wyspami 
energetycznymi, 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 
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nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym.

Or. en

Poprawka 33
Justas Vincas Paleckis 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Z uwagi na fakt, że cele działania na 
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
gazu we Wspólnocie nie mogą zostać 
osiągnięte w wystarczającym stopniu 
wyłącznie przez państwa członkowskie, 
natomiast z uwagi na skalę i skutki 
proponowanego działania możliwe jest 
lepsze ich osiągnięcie na poziomie 
wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć 
środki zgodnie z zasadą pomocniczości, o 
której mowa w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
określoną w tym artykule zasadą 
proporcjonalności niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza środki, które są 
konieczne do osiągnięcia tych celów.

(32) Z uwagi na fakt, że cele działania na 
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
gazu we Wspólnocie nie mogą zostać 
osiągnięte w wystarczającym stopniu 
wyłącznie przez państwa członkowskie, 
natomiast z uwagi na skalę i skutki 
proponowanego działania możliwe jest 
lepsze ich osiągnięcie na poziomie
regionalnym lub wspólnotowym, 
Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości, o której mowa w 
art. 5 Traktatu. Zgodnie z określoną w tym 
artykule zasadą proporcjonalności niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza środki, 
które są konieczne do osiągnięcia tych 
celów.

Or. en

Poprawka 34
Thomas Ulmer 

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 

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

Or. de

Uzasadnienie

Termin „odbiorcy chronieni” obejmuje zasadniczo gospodarstwa domowe w rozumieniu 
niemieckiej ustawy o zaopatrzeniu w energię i gaz (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG) oraz 
ewentualnie szkoły i szpitale. Jeżeli dane państwo członkowskie rozszerzy tę definicję 
(powyższy przepis daje taką możliwość), należy dopilnować, aby nie odbyło się to kosztem 
osób trzecich (konieczny byłyby tu mechanizm kontroli, np. poprzez włączenie Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu). Ponadto przepis uznaniowy lepiej pasowałby do dyrektywy, a nie 
do rozporządzenia, gdyż daje państwom członkowskim dużą swobodę we wdrażaniu. 

Poprawka 35
Justas Vincas Paleckis 

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 
do sieci dystrybucyjnej gazu;

(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, szpitale,
a także 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;

Or. en
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Poprawka 36
Thomas Ulmer 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bezpieczeństwo dostaw gazu należy do 
zadań przedsiębiorstw gazowych, 
właściwych organów państw 
członkowskich, przemysłowych odbiorców 
gazu oraz Komisji w granicach 
kompetencji każdego z tych podmiotów. 
Wymaga ono ścisłej współpracy pomiędzy 
nimi. Odnośnie do postępowania w razie 
poważniejszego zakłócenia dostaw gazu 
niniejsze rozporządzenie przewiduje 
mechanizm oparty na trzyetapowym 
podejściu. Etap pierwszy polega na reakcji 
poszczególnych przedsiębiorstw lub grup 
przedsiębiorstw na przerwę w dostawach; 
jeśli to okazałoby się niewystarczające, 
państwa członkowskie powinny podjąć 
środki zmierzające do usunięcia problemu 
zakłócenia dostaw. Dopiero wówczas, gdy 
środki zastosowane na pierwszym i 
drugim etapie nie rokują sukcesu, należy 
podjąć odpowiednie działania na szczeblu 
wspólnotowym. Transgraniczne 
rozwiązania regionalne powinny być 
traktowane preferencyjnie.

Or. de

Uzasadnienie

W tym miejscu należy wyraźniej podkreślić kolejność interwencji poszczególnych podmiotów. 
Przepisy, które wymieniają role i obowiązki poszczególnych podmiotów, powinny również 
odzwierciedlać trzystopniowy mechanizm wspólnotowy (por. punkt 18 preambuły 
dotychczasowej dyrektywy 2004/67).
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Poprawka 37
Thomas Ulmer 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zapewnia koordynację 
pomiędzy właściwymi organami na 
szczeblu wspólnotowym w ramach Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu, w szczególności 
w sytuacji stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie.

4. Grupa Koordynacyjna ds. Gazu kieruje 
współpracą na szczeblu wspólnotowym 
zgodnie z art. 11, zwłaszcza w sytuacji 
stanu nadzwyczajnego we Wspólnocie.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 w sytuacji stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu powołuje grupę 
ds. zarządzania kryzysowego. Członków 
grupy powołują państwa członkowskie 
dotknięte sytuacją nadzwyczajną. 

Or. de

Uzasadnienie

Ostatni kryzys gazowy pokazał, że przedstawiciele branży gazowej potrafią znaleźć szybkie i 
skuteczne rozwiązanie problemu zakłócenia dostaw. Z tego względu w sytuacji kryzysowej 
należy korzystać ze sprawdzonej struktury organizacyjnej.

Poprawka 38
Justas Vincas Paleckis 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W terminie [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, odbiorców przemysłowych i 
innych zainteresowanych stron oraz 
organem regulacyjnym (o ile nie jest nim 
właściwy organ), opracuje:

Or. en
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Poprawka 39
Thomas Ulmer 

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, 
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.
Należy przy tym zadbać o poufność 
informacji istotnych ze względów 
handlowych. 

Or. de

Uzasadnienie

Wymogi informacyjne dotyczą poufnych danych przedsiębiorstw. Z tego względu dane należy 
w miarę możliwości przekazywać w skróconej formie, aby chronić tajemnice handlowe.

Poprawka 40
Justas Vincas Paleckis 

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 

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, 
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wzajemnych, dostaw transgranicznych, 
magazynowania transgranicznego oraz 
fizycznej zdolności dwukierunkowego 
przesyłania gazu.

dostaw transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu, a 
także ograniczenia umowne dotyczące 
wykonywania dostaw transgranicznych.

Or. en

Poprawka 41
Thomas Ulmer 

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, Grupa Koordynacyjna ds. Gazu 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)
Grupa Koordynacyjna ds. Gazu może 
także zalecić opracowanie wspólnego 
planu na szczeblu regionalnym.

Or. de

Uzasadnienie

Ostatni kryzys gazowy pokazał, że przedstawiciele branży gazowej potrafią znaleźć szybkie i 
skuteczne rozwiązanie problemu zakłócenia dostaw. Z tego względu w sytuacji kryzysowej 
należy korzystać ze sprawdzonej struktury organizacyjnej.
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Poprawka 42
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en

Poprawka 43
Thomas Ulmer 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ publikuje swoje plany, 
w tym ich wersje zmienione zgodnie z ust. 
6, i przekazuje je niezwłocznie Komisji.

5. Właściwy organ publikuje swoje plany, 
w tym ich wersje zmienione zgodnie z ust. 
6, i przekazuje je niezwłocznie Grupie 
Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. de

Uzasadnienie

Ostatni kryzys gazowy pokazał, że przedstawiciele branży gazowej potrafią znaleźć szybkie i 
skuteczne rozwiązanie problemu zakłócenia dostaw. Z tego względu w sytuacji kryzysowej 
należy korzystać ze sprawdzonej struktury organizacyjnej.
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Poprawka 44
Thomas Ulmer 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. W porozumieniu z ACER, ENTSO-G, 
Grupą Koordynacyjną ds. Gazu oraz z 
innymi zainteresowanymi stronami
Komisja dokonuje przeglądu planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. Jeżeli
Komisja i Grupa Koordynacyjna ds. Gazu 
uznają, że plan jest nieskuteczny w 
odniesieniu do ograniczenia zagrożeń 
zidentyfikowanych w ocenie ryzyka lub 
niespójny ze scenariuszami ryzyka czy też 
z planami innych państw członkowskich, 
bądź że jest niezgodny z przepisami 
niniejszego rozporządzenia lub z innymi 
przepisami prawa wspólnotowego,
wspólnie zwracają się o zweryfikowanie 
takiego planu. W terminie dwóch miesięcy 
od wezwania przez Komisję właściwy 
organ wprowadza zmiany w swoim planie 
i przekazuje zmieniony plan Komisji lub 
uzasadnia, dlaczego nie zgadza się z jej 
żądaniem. W takim przypadku Komisja 
może zmienić lub wycofać swoje żądanie. 
Jeśli w terminie dwóch miesięcy Komisja 
postanowi nie zmieniać ani nie wycofywać 
swojego żądania, właściwy organ musi 
zastosować się do niego w terminie trzech 
miesięcy od ogłoszenia decyzji Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Grupa Koordynacyjna ds. Gazu musi być aktywniej zaangażowana w europejskie zadania 
koordynacyjne i transgraniczną wymianę informacji. Koncepcja Grupy Koordynacyjnej ds. 
Gazu sprawdziła się podczas ostatniego rosyjsko-ukraińskiego kryzysu gazowego. 
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Poprawka 45
Thomas Ulmer 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. W terminie trzech 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
właściwe organy podejmą decyzję, że 
dodatkowe zdolności dwukierunkowego 
przesyłania gazu w danych państwach 
członkowskich nie przyczyniają się do 
spełnienia standardu N-1. 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
trzyletniego okresu operatorzy systemów 
przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie systemu przesyłowego 
tak, aby umożliwić dwukierunkowy 
przepływ gazu.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek odwrócenia przepływu nie przyniesie pożądanego rezultatu. Odwrócenie 
przepływu należy wprowadzać tylko wtedy, kiedy jest to możliwe i uzasadnione w celu 
spełnienia kryterium N-1 (uwaga: odwrócenie przepływu nie było dotychczas uwzględniane w 
N-1), ewentualnie w oparciu o scenariusze, bodźce gospodarcze. Inne elementy: analiza 
kosztów i korzyści, istotny wpływ na kryteria/system zachęt.
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Poprawka 46
Justas Vincas Paleckis 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 47
Justas Vincas Paleckis 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 
art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE] 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
koszty spełnienia standardu N-1 oraz 
koszty udostępnienia stałych zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu. W 
przypadku gdy koszty ponoszone są w 
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 .../… Należy 
zbadać możliwość współfinansowania 
ulepszenia wzajemnych połączeń z 
funduszy wspólnotowych, zwłaszcza z 
regionami uznawanymi za tzw. wyspy 
energetyczne.

Or. en

Poprawka 48
Thomas Ulmer 

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:

Or. de
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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 49
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en

Poprawka 50
Thomas Ulmer 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej 
gwarantuje utrzymanie transgranicznego 
dostępu do instalacji magazynowych 
również w sytuacji nadzwyczajnej. Plan 
ten nie wprowadza żadnych środków w 
niewłaściwy sposób ograniczających 
przepływ gazu przez granice.

3. Krajowy plan na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej gwarantuje utrzymanie 
transgranicznego dostępu do instalacji 
magazynowych również w sytuacji 
nadzwyczajnej. Plan ten nie wprowadza 
żadnych środków w niewłaściwy sposób 
ograniczających przepływ gazu przez
granice.

Or. de
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Uzasadnienie

Poszczególne państwa członkowskie muszą zapewnić transgraniczny dostęp do instalacji 
magazynowych.

Poprawka 51
Thomas Ulmer 

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.

Or. de

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.

Poprawka 52
Thomas Ulmer 

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 

5. W przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego właściwy organ realizuje 
określone z góry działania zgodnie z 
planem na wypadek sytuacji 
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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.

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.

Or. de

Uzasadnienie

W tym miejscu należy jasno określić zasady postępowania w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego. Przepis uznaniowy prowadziłby do zbytniej dowolności interpretacji. 

Poprawka 53
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en
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Poprawka 54
Thomas Ulmer 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na żądanie
lub w przypadku utraty przez Wspólnotę 
więcej niż 20% 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.

Or. de

Uzasadnienie

Próg potrzebny do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego we Wspólnocie w razie utraty dostaw 
powinien wynosić 20% dziennych dostaw gazu do UE z krajów trzecich. Metoda ta 
sprawdziła się w dotychczasowym stosowaniu dyrektywy.

Poprawka 55
Justas Vincas Paleckis 

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 

1. Komisja może ogłosić stan wczesnego 
zagrożenia we Wspólnocie lub 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, zgodnie z obliczeniami ENTSO-
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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.

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.

Or. en

Poprawka 56
Justas Vincas Paleckis 

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
wczesnego zagrożenia we Wspólnocie lub 
stanu gotowości we Wspólnocie Komisja 
może zwołać posiedzenie grupy 
koordynacyjnej ds. gazu. Natychmiast po 
ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie Komisja zwołuje posiedzenie 
Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. en

Poprawka 57
Justas Vincas Paleckis 

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Podczas trwania stanu gotowości we 
Wspólnocie Komisja może zwrócić się do 
właściwych władz o koordynację działań w 
celu rozwiązania problemu zakłóceń w 
dostawach lub nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania. 
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Poprawka 58
Thomas Ulmer 

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 w 
ramach umów handlowych i nie 
wprowadzają jakichkolwiek przepisów 
prawa, które w niewłaściwy sposób 
ograniczałyby dopływ gazu do dotkniętych 
rynków.

Or. de

Uzasadnienie

Poza umowami handlowymi nie mogą istnieć żadne zobowiązania do dostępu do instalacji 
magazynowych w stosunku do państw członkowskich i ich przedsiębiorstw gazowych. 

Poprawka 59
Thomas Ulmer 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. de

Uzasadnienie

Z myślą o ograniczaniu biurokracji należy unikać tworzenia kolejnych gremiów w celu 
monitorowania bezpieczeństwa dostaw, a także wprowadzania kolejnych obowiązków 
składania sprawozdań. Dodatkowa grupa zadaniowa ds. monitorowania jest zbędna, gdyż 
zadania te wykonują już na szczeblu krajowym przedsiębiorstwa gazowe i właściwe organy. 
Poza tym niejasne jest, na czym polega różnica między grupą zadaniową a Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu.

Poprawka 60
Thomas Ulmer 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ułatwienia koordynacji środków 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw 
ustanawia się Grupę Koordynacyjną ds. 
Gazu. Grupa składa się z przedstawicieli 
właściwych organów, ACER, ENTSO-G i 
organizacji reprezentujących interesy 
przedmiotowej branży i zainteresowanych 
odbiorców. Komisja decyduje o składzie 
grupy przy zachowaniu jej 
reprezentatywności oraz przewodniczy
grupie. Grupa uchwala swój regulamin 
wewnętrzny.

1. W celu ułatwienia koordynacji środków 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw 
ustanawia się Grupę Koordynacyjną ds. 
Gazu. Grupa składa się z przedstawicieli 
właściwych organów, ACER, ENTSO-G i 
organizacji reprezentujących interesy 
przedmiotowej branży i zainteresowanych 
odbiorców. Państwa członkowskie 
decydują o składzie grupy przy 
zachowaniu jej reprezentatywności oraz
przewodniczą grupie. Grupa uchwala swój 
regulamin wewnętrzny.

Or. de

Uzasadnienie

Należy podkreślić rolę, jaką w (regionalnej) grupie zadaniowej do spraw kryzysowych 
odgrywają eksperci z przedsiębiorstw (dyspozytorzy, zarząd itd.). W przypadku stanu 
nadzwyczajnego, kiedy konieczne jest szybkie podejmowanie decyzji, ważne są krótkie drogi 
komunikacji między tą grupą a organami koordynującymi (ministerstwa, organy regulacyjne, 
UE).
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Poprawka 61
Thomas Ulmer 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Grupa Koordynacyjna ds. Gazu wspiera 
Komisję zwłaszcza w kwestiach 
związanych z:

2. Grupa Koordynacyjna ds. Gazu doradza 
Komisji zwłaszcza w kwestiach 
związanych z:

Or. de

Uzasadnienie

Należy wzmocnić rolę Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu.

Poprawka 62
Justas Vincas Paleckis 

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- ograniczenia umowne dotyczące 
ponownego wywozu

Or. en

Poprawka 63
Thomas Ulmer 

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 planów działań 
zapobiegawczych i planów na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej właściwy organ
rozważa zastosowanie następujących 
środków jedynie w sytuacji nadzwyczajnej, 
uwzględniając przy tym poniższy 
niewyczerpujący wykaz środków:
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Uzasadnienie

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


