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Poprawka 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
przystosowania sieci infrastruktury 
energetycznej do koszyka energetycznego 
niezbędnego do realizacji celów UE 
dotyczących energii odnawialnej, 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i 
racjonalizacji zużycia energii; ponadto 
wzywa państwa członkowskie do 
zakończenia procesu modernizacji 
infrastruktury energetycznej UE poprzez 
wprowadzenie korytarzy dostaw na całym 
terytorium UE, przekształcenie 
tradycyjnych sieci w inteligentne sieci i 
zapewnienie bezpiecznych dostaw gazu 
przy rozbudowie sieci gazowych, co 
mogłoby przyczynić się do zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych;

1. podkreśla pilną potrzebę usprawnienia i 
zmodernizowania unijnej infrastruktury 
energetycznej dla realizacji celów UE 
dotyczących energii odnawialnej, 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i 
racjonalizacji zużycia energii; wzywa do 
rozwijania inteligentnych sieci i 
supersieci, budowania wewnętrznych 
połączeń i rozbudowy sieci gazowych, co 
mogłoby przyczynić się do zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych i zwiększyłoby 
bezpieczeństwo dostaw;

Or. en

Poprawka 2
Daciana Octavia Sârbu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
przystosowania sieci infrastruktury 
energetycznej do koszyka energetycznego 
niezbędnego do realizacji celów UE 
dotyczących energii odnawialnej, 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
i racjonalizacji zużycia energii; ponadto 
wzywa państwa członkowskie do 

1. wzywa państwa członkowskie do 
przystosowania sieci infrastruktury 
energetycznej do koszyka energetycznego 
niezbędnego do realizacji celów strategii 
„Europa 2020” oraz w celu dodawania 
coraz większej liczby odnawialnych źródeł 
energii do koszyka energetycznego po 
roku 2020; ponadto wzywa państwa 
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zakończenia procesu modernizacji 
infrastruktury energetycznej UE poprzez 
wprowadzenie korytarzy dostaw na całym 
terytorium UE, przekształcenie 
tradycyjnych sieci w inteligentne sieci i
zapewnienie bezpiecznych dostaw gazu 
przy rozbudowie sieci gazowych, co 
mogłoby przyczynić się do zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych;

członkowskie do zakończenia procesu 
modernizacji infrastruktury energetycznej 
UE poprzez wprowadzenie korytarzy 
dostaw na całym terytorium UE, 
przekształcenie tradycyjnych sieci w 
inteligentne sieci i zapewnienie 
bezpiecznych dostaw gazu przy 
rozbudowie sieci gazowych, co mogłoby 
przyczynić się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 3
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
przystosowania sieci infrastruktury 
energetycznej do koszyka energetycznego 
niezbędnego do realizacji celów UE 
dotyczących energii odnawialnej, 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i 
racjonalizacji zużycia energii; ponadto 
wzywa państwa członkowskie do 
zakończenia procesu modernizacji 
infrastruktury energetycznej UE poprzez 
wprowadzenie korytarzy dostaw na całym 
terytorium UE, przekształcenie 
tradycyjnych sieci w inteligentne sieci i 
zapewnienie bezpiecznych dostaw gazu 
przy rozbudowie sieci gazowych, co 
mogłoby przyczynić się do zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych;

1. wzywa państwa członkowskie do 
przystosowania sieci infrastruktury 
energetycznej do koszyka energetycznego 
niezbędnego do realizacji celów UE 
dotyczących energii odnawialnej, 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i 
racjonalizacji zużycia energii; ponadto 
wzywa państwa członkowskie do 
zakończenia procesu modernizacji 
infrastruktury energetycznej UE poprzez 
wprowadzenie korytarzy dostaw na całym 
terytorium UE bez wyłączania 
jakiegokolwiek znaczącego większego 
obszaru geograficznego Europy, 
przekształcenie tradycyjnych sieci w 
inteligentne sieci i zapewnienie 
bezpiecznych dostaw gazu przy 
rozbudowie sieci gazowych, co mogłoby 
przyczynić się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych;

Or. en
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Poprawka 4
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina zawarte w 2009 r. w 
Pittsburghu porozumienie grupy G-20 
dotyczące stopniowego rezygnowania z 
dotacji na rzecz paliw kopalnych; jest 
przekonany, że publiczne dotacje na rzecz 
infrastruktury związanej z paliwami 
kopalnymi również z czasem będą musiały 
być stopniowo wycofywane, i sugeruje 
nadanie w ramach częściowo wspieranych 
przez UE instrumentów finansowych 
priorytetu przedsięwzięciom będącym w 
znacznym stopniu w interesie europejskim 
oraz przyczyniającym się do osiągania 
europejskich celów z zakresu klimatu i 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 5
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że podczas planowania 
przedsięwzięć z zakresu infrastruktury 
energetycznej należy w pełni uwzględniać 
zasadę ostrożności; plany działania 
powinny w indywidualnych przypadkach 
podlegać dogłębnym ocenom 
oddziaływania na środowisko, w ramach 
których uwzględniano by lokalne i 
regionalne warunki środowiskowe;

Or. en



PE464.732v02-00 6/24 AM\866178PL.doc

PL

Poprawka 6
Jolanta Emilia Hibner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla fakt, że najważniejsze 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
muszą zostać wykonane przed 2050 r. w 
celu osiągnięcia unijnych założeń 
gospodarki niskoemisyjnej; zauważa, że 
niewykonanie tych inwestycji może 
spowodować znaczny wzrost kosztów 
spowodowany degradacją środowiska, 
rosnące ceny energii, obniżenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
zwiększenie zależności energetycznej, jak 
również spadek zatrudnienia i dobrobytu; 
inwestycje te mogą pochodzić z sektora 
prywatnego lub publicznego, natomiast 
dochody z podatku od transakcji 
finansowych, z podatku od emisji 
dwutlenku węgla oraz z handlu 
uprawnieniami do emisji mogłyby zostać 
użyte w celu uzupełnienia braku środków 
i pobudzenia inwestycji, np. w celu 
dostosowania sieci energetycznych do 
wymogów związanych z energią 
odnawialną;

skreślony

Or. pl

Poprawka 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla fakt, że najważniejsze 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 

2. podkreśla fakt, że najważniejsze 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
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muszą zostać wykonane przed 2050 r. w 
celu osiągnięcia unijnych założeń 
gospodarki niskoemisyjnej; zauważa, że 
niewykonanie tych inwestycji może 
spowodować znaczny wzrost kosztów 
spowodowany degradacją środowiska, 
rosnące ceny energii, obniżenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
zwiększenie zależności energetycznej, jak 
również spadek zatrudnienia i dobrobytu; 
inwestycje te mogą pochodzić z sektora 
prywatnego lub publicznego, natomiast 
dochody z podatku od transakcji 
finansowych, z podatku od emisji 
dwutlenku węgla oraz z handlu 
uprawnieniami do emisji mogłyby zostać 
użyte w celu uzupełnienia braku środków i 
pobudzenia inwestycji, np. w celu 
dostosowania sieci energetycznych do 
wymogów związanych z energią 
odnawialną;

muszą zostać wykonane przed 2050 r. w 
celu osiągnięcia unijnych założeń 
gospodarki niskoemisyjnej; zauważa, że 
niewykonanie tych inwestycji może 
spowodować znaczny wzrost kosztów 
spowodowany degradacją środowiska, 
rosnące ceny energii, obniżenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
zwiększenie zależności energetycznej, jak 
również spadek zatrudnienia i dobrobytu; 
jest przekonany, że niezbędne inwestycje 
można zrealizować przez stworzenie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowania; inwestycje te mogą 
pochodzić z sektora prywatnego lub 
publicznego, natomiast dochody z podatku 
od transakcji finansowych, z podatku od 
emisji dwutlenku węgla oraz z handlu 
uprawnieniami do emisji mogłyby zostać 
użyte w celu uzupełnienia braku środków i 
pobudzenia inwestycji, np. w celu 
dostosowania sieci energetycznych do 
wymogów związanych z energią 
odnawialną;

Or. en

Poprawka 8
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla fakt, że najważniejsze 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
muszą zostać wykonane przed 2050 r. w 
celu osiągnięcia unijnych założeń 
gospodarki niskoemisyjnej; zauważa, że 
niewykonanie tych inwestycji może 
spowodować znaczny wzrost kosztów 
spowodowany degradacją środowiska, 
rosnące ceny energii, obniżenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
zwiększenie zależności energetycznej, jak 

2. podkreśla fakt, że najważniejsze 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
muszą zostać wykonane przed 2050 r. w 
celu osiągnięcia unijnych założeń 
gospodarki niskoemisyjnej w ramach 
planu niezbędnego dostosowania do 
zmiany klimatu, opartego na ochronie 
obszarów; zauważa, że niewykonanie tych 
inwestycji może spowodować znaczny 
wzrost kosztów spowodowany degradacją 
środowiska, rosnące ceny energii, 
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również spadek zatrudnienia i dobrobytu; 
inwestycje te mogą pochodzić z sektora 
prywatnego lub publicznego, natomiast 
dochody z podatku od transakcji 
finansowych, z podatku od emisji 
dwutlenku węgla oraz z handlu 
uprawnieniami do emisji mogłyby zostać 
użyte w celu uzupełnienia braku środków i 
pobudzenia inwestycji, np. w celu 
dostosowania sieci energetycznych do 
wymogów związanych z energią 
odnawialną;

obniżenie bezpieczeństwa energetycznego i 
zwiększenie zależności energetycznej, jak 
również spadek zatrudnienia i dobrobytu; 
inwestycje te mogą pochodzić z sektora 
prywatnego lub publicznego, natomiast 
dochody z podatku od transakcji 
finansowych, euroobligacji, obligacji 
projektowych, z podatku od emisji 
dwutlenku węgla oraz z handlu 
uprawnieniami do emisji mogłyby zostać 
użyte w celu uzupełnienia braku środków i 
pobudzenia inwestycji, np. w celu 
dostosowania sieci energetycznych do 
wymogów związanych z energią 
odnawialną;

Or. en

Poprawka 9
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla fakt, że najważniejsze 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
muszą zostać wykonane przed 2050 r. w 
celu osiągnięcia unijnych założeń 
gospodarki niskoemisyjnej; zauważa, że 
niewykonanie tych inwestycji może 
spowodować znaczny wzrost kosztów 
spowodowany degradacją środowiska, 
rosnące ceny energii, obniżenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
zwiększenie zależności energetycznej, jak 
również spadek zatrudnienia i dobrobytu; 
inwestycje te mogą pochodzić z sektora 
prywatnego lub publicznego, natomiast 
dochody z podatku od transakcji 
finansowych, z podatku od emisji 
dwutlenku węgla oraz z handlu 
uprawnieniami do emisji mogłyby zostać 
użyte w celu uzupełnienia braku środków i 
pobudzenia inwestycji, np. w celu 

2. podkreśla fakt, że najważniejsze 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
muszą zostać wykonane przed 2050 r. w 
celu osiągnięcia unijnych założeń 
gospodarki niskoemisyjnej; zauważa, że 
niewykonanie tych inwestycji może 
spowodować znaczny wzrost kosztów 
spowodowany degradacją środowiska, 
rosnące ceny energii, obniżenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
zwiększenie zależności energetycznej, jak 
również spadek zatrudnienia i dobrobytu; 
inwestycje te powinny pochodzić z sektora 
publicznego, natomiast dochody z podatku 
od transakcji finansowych, z połączonego
podatku od emisji dwutlenku węgla i 
zużycia energii pierwotnej, w tym energii 
atomowej, oraz z handlu uprawnieniami do 
emisji mogłyby zostać użyte w celu 
uzupełnienia braku środków i pobudzenia 
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dostosowania sieci energetycznych do 
wymogów związanych z energią 
odnawialną;

inwestycji, np. w celu dostosowania sieci 
energetycznych do wymogów związanych 
z energią odnawialną;

Or. de

Poprawka 10
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla fakt, że najważniejsze 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
muszą zostać wykonane przed 2050 r. w 
celu osiągnięcia unijnych założeń 
gospodarki niskoemisyjnej; zauważa, że 
niewykonanie tych inwestycji może 
spowodować znaczny wzrost kosztów 
spowodowany degradacją środowiska, 
rosnące ceny energii, obniżenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
zwiększenie zależności energetycznej, jak 
również spadek zatrudnienia i dobrobytu; 
inwestycje te mogą pochodzić z sektora 
prywatnego lub publicznego, natomiast 
dochody z podatku od transakcji 
finansowych, z podatku od emisji 
dwutlenku węgla oraz z handlu 
uprawnieniami do emisji mogłyby zostać 
użyte w celu uzupełnienia braku środków i 
pobudzenia inwestycji, np. w celu 
dostosowania sieci energetycznych do 
wymogów związanych z energią 
odnawialną;

2. podkreśla fakt, że najważniejsze 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
muszą zostać wykonane przed 2050 r. w 
celu osiągnięcia unijnych założeń 
gospodarki niskoemisyjnej; zauważa, że 
niewykonanie tych inwestycji może 
spowodować znaczny wzrost kosztów 
spowodowany degradacją środowiska, 
rosnące ceny energii, utrata 
konkurencyjności, obniżenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
zwiększenie zależności energetycznej, jak 
również spadek zatrudnienia i dobrobytu; 
inwestycje te mogą pochodzić z sektora 
prywatnego lub publicznego, natomiast 
dochody z podatku od transakcji 
finansowych, z podatku od emisji 
dwutlenku węgla oraz z handlu 
uprawnieniami do emisji mogłyby zostać 
użyte w celu uzupełnienia braku środków i 
pobudzenia inwestycji, np. w celu 
dostosowania sieci energetycznych do 
wymogów związanych z energią 
odnawialną;

Or. en

Poprawka 11
Daciana Octavia Sârbu
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla fakt, że najważniejsze 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
muszą zostać wykonane przed 2050 r. w 
celu osiągnięcia unijnych założeń 
gospodarki niskoemisyjnej; zauważa, że 
niewykonanie tych inwestycji może 
spowodować znaczny wzrost kosztów 
spowodowany degradacją środowiska, 
rosnące ceny energii, obniżenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
zwiększenie zależności energetycznej, jak 
również spadek zatrudnienia i dobrobytu; 
inwestycje te mogą pochodzić z sektora 
prywatnego lub publicznego, natomiast 
dochody z podatku od transakcji 
finansowych, z podatku od emisji 
dwutlenku węgla oraz z handlu 
uprawnieniami do emisji mogłyby zostać 
użyte w celu uzupełnienia braku środków i 
pobudzenia inwestycji, np. w celu 
dostosowania sieci energetycznych do 
wymogów związanych z energią 
odnawialną;

2. podkreśla fakt, że najważniejsze 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
muszą zostać wykonane przed 2050 r. w 
celu osiągnięcia unijnych założeń 
gospodarki niskoemisyjnej; zauważa, że 
niewykonanie tych inwestycji może 
spowodować znaczny wzrost kosztów 
spowodowany degradacją środowiska, 
rosnące ceny energii, obniżenie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
zwiększenie zależności energetycznej, jak 
również spadek zatrudnienia i dobrobytu; 
inwestycje te mogą pochodzić z sektora 
prywatnego lub publicznego, natomiast 
dochody z podatku od transakcji 
finansowych, z podatku od emisji 
dwutlenku węgla oraz z handlu 
uprawnieniami do emisji mogłyby zostać 
użyte w celu uzupełnienia braku środków i 
pobudzenia inwestycji, np. w celu 
dostosowania sieci energetycznych do 
wymogów związanych z energią 
odnawialną; z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę w zakresie obligacji 
projektowych zaproponowaną przez 
Komisję Europejską w celu zapewnienia 
środków finansowych dla przedsięwzięć 
infrastrukturalnych na dużą skalę i jest 
przekonany, że środki te powinny zostać 
wykorzystane w celu ułatwienia 
stosowania inteligentnych sieci;

Or. en

Poprawka 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. jest przekonany, że dotacje UE na 
rzecz infrastruktury energetycznej 
powinny być stosowane wyłącznie wtedy, 
gdy rynek nie jest w stanie wytworzyć 
niezbędnych inwestycji, ponieważ dotacje 
te mogłyby utrudniać stosowanie 
ewentualnych innowacyjnych rozwiązań 
rynkowych;

Or. en

Poprawka 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że stopniowe rezygnowanie 
ze szkodliwych dla środowiska dotacji w 
obszarze energii, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i UE, stanowi główne 
założenia strategii „Europa 2020”, 
ponieważ dotacje te mają negatywny 
wpływ na realizację celów UE w obszarze 
zmiany klimatu, różnorodności 
biologicznej, racjonalizacji zużycia energii 
oraz w innych kluczowych obszarach 
polityki;

Or. en

Poprawka 14
Peter Liese

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. stwierdza, że koszty niezbędnych 
inwestycji będą niższe wówczas, gdy 
racjonalizacja zużycia energii i 
zarządzanie popytem staną się integralną 
częścią europejskiej strategii; opowiada 
się w związku z tym za określeniem 
wiążącego celu dotyczącego wydajności 
energetycznej na poziomie 20% w 2020 r. 
oraz za ustaleniem ambitnych celów 
długoterminowych na rok 2030 i 2050; 
domaga się, aby zarządzanie popytem, tj. 
administrowanie zużyciem energii 
urządzeń i odbiorców np. poprzez 
zróżnicowane cen energii, które nie są 
powiązane z określoną ilością godzin lub 
minut, stało się integralnym składnikiem 
europejskiej polityki energetycznej;

Or. de

Poprawka 15
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do przeanalizowania 
potrzeb w zakresie infrastruktury do roku 
2050 w oparciu o scenariusze 
przewidujące wykorzystanie wyłącznie 
odnawialnych źródeł energii i z 
uwzględnieniem ambitnych strategii 
politycznych z zakresu oszczędzania 
energii;

Or. en

Poprawka 16
Vittorio Prodi
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że istnieją poważne zagrożenia 
dla infrastruktury energetycznej, tj. ryzyko 
operacyjne (np. przeciążenia, ciągłość 
dostawy), ryzyko naturalne (np. trzęsienia 
ziemi, powodzie) czy ryzyko 
spowodowane przez człowieka/ryzyko 
polityczne (np. kwestie bezpieczeństwa, 
terroryzm); wzywa zatem do podjęcia 
decyzji w sprawie rozwoju inteligentnych 
sieci na podstawie analizy korzyści i 
kosztów zgodnie z dyrektywą 
2008/114/WE dotyczącą infrastruktury 
krytycznej; proponuje, aby państwa 
członkowskie sporządziły mapy ryzyka 
jako narzędzie podejmowania decyzji i 
nadzorowania wyników wdrażania 
inteligentnych sieci w celu poprawy 
połączeń między sieciami;

3. zauważa, że istnieją poważne zagrożenia 
dla infrastruktury energetycznej, tj. ryzyko 
operacyjne (np. przeciążenia, ciągłość 
dostawy), ryzyko naturalne (np. trzęsienia 
ziemi, powodzie) czy ryzyko 
spowodowane przez człowieka/ryzyko 
polityczne (np. kwestie bezpieczeństwa, 
terroryzm); wzywa zatem do wdrożenia 
decyzji w sprawie rozwoju inteligentnych 
sieci zgodnie z dyrektywą 2008/114/WE 
dotyczącą infrastruktury krytycznej; 
proponuje, aby państwa członkowskie 
sporządziły mapy ryzyka jako narzędzie 
podejmowania decyzji i nadzorowania 
wyników wdrażania inteligentnych sieci w 
celu poprawy połączeń między sieciami;

Or. en

Poprawka 17
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że istnieją poważne zagrożenia 
dla infrastruktury energetycznej, tj. ryzyko 
operacyjne (np. przeciążenia, ciągłość 
dostawy), ryzyko naturalne (np. trzęsienia 
ziemi, powodzie) czy ryzyko 
spowodowane przez człowieka/ryzyko 
polityczne (np. kwestie bezpieczeństwa, 
terroryzm); wzywa zatem do podjęcia 
decyzji w sprawie rozwoju inteligentnych 
sieci na podstawie analizy korzyści i 
kosztów zgodnie z dyrektywą 
2008/114/WE dotyczącą infrastruktury 

3. zauważa, że istnieją poważne zagrożenia 
dla infrastruktury energetycznej, tj. ryzyko 
operacyjne (np. przeciążenia, ciągłość 
dostawy), ryzyko naturalne (np. trzęsienia 
ziemi, powodzie), ryzyko środowiskowe 
(np. zanieczyszczenie, utrata siedlisk i 
różnorodności biologicznej) czy ryzyko 
spowodowane przez człowieka/ryzyko 
polityczne (np. kwestie bezpieczeństwa, 
terroryzm); wzywa zatem do podjęcia 
decyzji w sprawie rozwoju inteligentnych 
sieci na podstawie analizy korzyści i 
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krytycznej; proponuje, aby państwa 
członkowskie sporządziły mapy ryzyka 
jako narzędzie podejmowania decyzji i 
nadzorowania wyników wdrażania 
inteligentnych sieci w celu poprawy 
połączeń między sieciami;

kosztów zgodnie z dyrektywą 
2008/114/WE dotyczącą infrastruktury 
krytycznej; proponuje, aby państwa 
członkowskie sporządziły mapy ryzyka 
jako narzędzie podejmowania decyzji i 
nadzorowania wyników wdrażania 
inteligentnych sieci w celu poprawy 
połączeń między sieciami;

Or. en

Poprawka 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że przed dokonaniem 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną 
należy przeprowadzić analizę tego, które 
inwestycje są pożądane i gdzie potrzebna 
jest koordynacja między państwami 
członkowskimi; jest przekonany, że w 
ramach tej analizy powinno się 
uwzględniać korzyści płynące z 
wytwarzania zrównoważonej energii;

Or. en

Poprawka 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zauważa, że różnice między krajowymi 
regulacjami mogą stanowić przeszkody 
dla skutecznych inwestycji; zwraca się do 
Komisji o przeanalizowanie tych 
przeszkód i do przedstawienia możliwych 



AM\866178PL.doc 15/24 PE464.732v02-00

PL

sposobów ich usunięcia;

Or. en

Poprawka 20
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że oprócz kosztów 
kapitałowych i operacyjnych tworzenie, 
obsługiwanie i likwidowanie przedsięwzięć 
z zakresu infrastruktury energetycznej 
generuje znaczne koszty środowiskowe; 
podkreśla znaczenie uwzględniania tych 
kosztów środowiskowych w analizie 
kosztów i korzyści, stosując podejście 
obejmujące kalkulację kosztów w całym 
cyklu życia;

Or. en

Poprawka 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca do przyjęcia jak najsurowszych 
norm bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska dla wszystkich infrastruktur 
energetycznych, m.in. w oparciu o 
programy współpracy między państwami 
członkowskimi, w celu zmniejszenia 
nieufności społeczeństwa i przyczynienia 
się do zwiększenia akceptacji społecznej; 
zaleca państwom członkowskim, aby 
udzielały stosownych informacji 
obywatelom, społeczeństwu 

4. zachęca do przyjęcia jak najsurowszych 
norm bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska dla wszystkich infrastruktur 
energetycznych, m.in. w oparciu o 
programy współpracy między państwami 
członkowskimi, w celu zmniejszenia 
nieufności społeczeństwa i przyczynienia 
się do zwiększenia akceptacji społecznej; 
zaleca państwom członkowskim, aby 
udzielały stosownych informacji 
obywatelom, społeczeństwu 
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obywatelskiemu, podmiotom 
gospodarczym i partnerom społecznym na 
temat zintegrowanych i niezawodnych 
źródeł energii, bezpieczeństwa dostaw,
integracji źródeł energii odnawialnej, oraz 
aby umożliwiły konsumentom dostęp do 
nowych zdobyczy technologii i 
inteligentnej energii w celu zwiększenia 
wydajności energetycznej;

obywatelskiemu, podmiotom 
gospodarczym i partnerom społecznym na 
temat konieczności usprawniania i 
modernizowania infrastruktury 
energetycznej w celu zwiększania 
niezawodności sieci energetycznych,
zwiększania bezpieczeństwa dostaw i
integracji źródeł energii odnawialnej, oraz 
aby umożliwiły konsumentom dostęp do 
nowych zdobyczy technologii i 
inteligentnej energii w celu zwiększenia 
wydajności energetycznej;

Or. en

Poprawka 22
Jolanta Emilia Hibner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca do przyjęcia jak najsurowszych
norm bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska dla wszystkich infrastruktur 
energetycznych, m.in. w oparciu o 
programy współpracy między państwami 
członkowskimi, w celu zmniejszenia 
nieufności społeczeństwa i przyczynienia 
się do zwiększenia akceptacji społecznej; 
zaleca państwom członkowskim, aby 
udzielały stosownych informacji 
obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu, podmiotom 
gospodarczym i partnerom społecznym na 
temat zintegrowanych i niezawodnych 
źródeł energii, bezpieczeństwa dostaw, 
integracji źródeł energii odnawialnej, oraz 
aby umożliwiły konsumentom dostęp do 
nowych zdobyczy technologii i 
inteligentnej energii w celu zwiększenia 
wydajności energetycznej;

4. zachęca do przyjęcia racjonalnych, 
popartych badaniami i faktami norm 
środowiskowych dla wszystkich 
infrastruktur energetycznych, m.in. w 
oparciu o programy współpracy między 
państwami członkowskimi, w celu 
zmniejszenia nieufności społeczeństwa i 
przyczynienia się do zwiększenia 
akceptacji społecznej; zaleca państwom 
członkowskim, aby udzielały stosownych 
informacji obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu, podmiotom 
gospodarczym i partnerom społecznym na 
temat zintegrowanych i niezawodnych 
źródeł energii, bezpieczeństwa dostaw, 
integracji źródeł energii odnawialnej, oraz 
aby umożliwiły konsumentom dostęp do 
nowych zdobyczy technologii i 
inteligentnej energii w celu zwiększenia 
wydajności energetycznej;

Or. pl
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Poprawka 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, że do ulepszania 
europejskiej infrastruktury energetycznej 
konieczne jest przyjęcie podejścia na 
szczeblu UE, ponieważ pojedyncze 
państwa członkowskie nie są w stanie 
dokonać tego samodzielnie; zauważa, że 
korzyści środowiskowe niekoniecznie 
występują w tych państwach, które 
dokonują niezbędnych inwestycji; 
podkreśla ponadto potrzebę przemyślenia 
celów długoterminowych, ponieważ 
planowana obecnie infrastruktura 
energetyczna musi być w stanie przetrwać 
kilka dekad;

Or. en

Poprawka 24
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
modernizacji krajowych sieci 
energetycznych i połączenia ich z 
europejską super inteligentną siecią, 
zapewniając jednocześnie zwiększenie 
możliwości magazynowania energii na 
terenie UE oraz stabilny i bezpieczny 
przepływ energii w przystępnej cenie; 
ponadto podkreśla potrzebę dostosowania 
wszystkich sieci energetycznych, aby 
umożliwić swobodny dostęp do energii 

5. wzywa państwa członkowskie do 
modernizacji krajowych sieci 
energetycznych i połączenia ich z 
europejską super inteligentną siecią, 
zapewniając jednocześnie zwiększenie 
możliwości magazynowania energii na 
terenie UE oraz stabilny i bezpieczny 
przepływ energii w przystępnej cenie; 
ponadto podkreśla potrzebę dostosowania 
wszystkich sieci energetycznych, aby 
umożliwić swobodny dostęp do energii 



PE464.732v02-00 18/24 AM\866178PL.doc

PL

wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, jak 
również aby zmodernizować sieci w celu 
uniknięcia strat energii; podkreśla także 
potrzebę podjęcia dalszych działań 
mających na celu przyłączenie obszarów 
odizolowanych (np. wysp i regionów 
peryferyjnych) do europejskiej sieci 
energetycznej;

wytwarzanej ze źródeł odnawialnych i w 
pełni skorzystać z możliwości w zakresie 
ekologicznej optymalizacji planów 
przebiegu tras, jak również aby 
zmodernizować sieci w celu uniknięcia 
strat energii; podkreśla także potrzebę 
podjęcia dalszych działań mających na celu 
przyłączenie obszarów odizolowanych (np. 
wysp i regionów peryferyjnych) do 
europejskiej sieci energetycznej;

Or. de

Poprawka 25
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
modernizacji krajowych sieci 
energetycznych i połączenia ich z 
europejską super inteligentną siecią, 
zapewniając jednocześnie zwiększenie 
możliwości magazynowania energii na 
terenie UE oraz stabilny i bezpieczny 
przepływ energii w przystępnej cenie; 
ponadto podkreśla potrzebę dostosowania 
wszystkich sieci energetycznych, aby 
umożliwić swobodny dostęp do energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, jak 
również aby zmodernizować sieci w celu 
uniknięcia strat energii; podkreśla także 
potrzebę podjęcia dalszych działań 
mających na celu przyłączenie obszarów 
odizolowanych (np. wysp i regionów 
peryferyjnych) do europejskiej sieci 
energetycznej;

5. wzywa państwa członkowskie do 
modernizacji krajowych sieci 
energetycznych i połączenia ich z 
europejską super inteligentną siecią, 
zapewniając jednocześnie zwiększenie 
możliwości magazynowania energii na 
terenie UE (w tym wielofunkcyjne 
instalacje gazowe/wodorowe, duże i małe 
elektrownie wodne, wysokotemperaturowe 
elektrownie słoneczne oraz inne 
technologie) oraz stabilny i bezpieczny 
przepływ energii w przystępnej cenie; 
ponadto podkreśla potrzebę dostosowania 
wszystkich sieci energetycznych, aby 
umożliwić swobodny dostęp do energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, jak 
również aby zmodernizować sieci w celu 
uniknięcia strat energii; podkreśla także 
potrzebę podjęcia dalszych działań 
mających na celu przyłączenie przede 
wszystkim obszarów odizolowanych (np. 
wysp i regionów peryferyjnych) do 
europejskiej sieci energetycznej;

Or. en
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Poprawka 26
Jolanta Emilia Hibner

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
modernizacji krajowych sieci 
energetycznych i połączenia ich z 
europejską super inteligentną siecią, 
zapewniając jednocześnie zwiększenie 
możliwości magazynowania energii na 
terenie UE oraz stabilny i bezpieczny 
przepływ energii w przystępnej cenie; 
ponadto podkreśla potrzebę dostosowania 
wszystkich sieci energetycznych, aby 
umożliwić swobodny dostęp do energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, jak 
również aby zmodernizować sieci w celu 
uniknięcia strat energii; podkreśla także 
potrzebę podjęcia dalszych działań 
mających na celu przyłączenie obszarów 
odizolowanych (np. wysp i regionów 
peryferyjnych) do europejskiej sieci 
energetycznej;

5. wzywa państwa członkowskie do 
modernizacji krajowych sieci 
energetycznych i połączenia ich z 
europejską super inteligentną siecią, 
zapewniając jednocześnie zwiększenie 
możliwości magazynowania energii na 
terenie UE oraz stabilny i bezpieczny 
przepływ energii w przystępnej cenie; 
ponadto podkreśla potrzebę dostosowania 
sieci energetycznych, aby umożliwić 
dostęp do energii wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych, jak również aby 
zmodernizować sieci w celu uniknięcia 
strat energii; podkreśla także potrzebę 
podjęcia dalszych działań mających na celu 
przyłączenie obszarów odizolowanych (np. 
wysp i regionów peryferyjnych) do 
europejskiej sieci energetycznej;

Or. pl

Poprawka 27
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że rozwój infrastruktury 
elektroenergetycznej między UE a 
państwami trzecimi może powodować 
ryzyko ucieczki emisji lub zwiększać to 
ryzyko tam, gdzie ono już istnieje; wzywa 
Komisję do monitorowania importu 
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energii elektrycznej i do przygotowania się 
do podjęcia środków mających na celu 
zobowiązanie importerów do zrzeczenia 
się przydziałów w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, jeśli Komisji 
wykryje stosowanie przez nich nieuczciwej 
konkurencji na rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 28
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do uwzględniania 
podczas opracowywania planów 
dotyczących infrastruktury energetycznej 
potencjalnego zagrożenia ucieczki emisji, 
zwłaszcza w państwach o rozległych 
granicach i leżących w bliskim 
geograficznym sąsiedztwie państw 
nienależących do UE;

Or. en

Poprawka 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. odnotowuje znaczenie badań i 
innowacji w obszarze energii dla 
przyspieszenia przechodzenia na 
zrównoważoną gospodarkę;

Or. en



AM\866178PL.doc 21/24 PE464.732v02-00

PL

Poprawka 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zgadza się ze stanowiskiem Komisji, że 
metoda „blue print” pozwoli na realizację 
priorytetowych projektów poprzez szybsze 
i bardziej przejrzyste procedury udzielania 
zezwoleń; jednocześnie wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do odpowiedniego 
zastosowania procedur związanych z 
oceną oddziaływania na środowisko i 
strategiczną oceną oddziaływania na 
środowisko; ponadto podkreśla potrzebę 
zwiększenia udziału społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji, co może wpłynąć 
na poprawę zaufania publicznego oraz 
akceptację instalacji.

7. zgadza się ze stanowiskiem Komisji, że 
metoda „blue print” pozwoli na realizację 
priorytetowych projektów poprzez szybsze 
i bardziej przejrzyste procedury udzielania 
zezwoleń; jednocześnie wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
bardziej skutecznych i przejrzystych 
procedur związanych z oceną 
oddziaływania na środowisko i strategiczną 
oceną oddziaływania na środowisko; 
ponadto podkreśla potrzebę zwiększenia 
udziału społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji, co może wpłynąć na poprawę 
zaufania publicznego oraz akceptację 
instalacji.

Or. en

Poprawka 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zgadza się ze stanowiskiem Komisji, że 
metoda „blue print” pozwoli na realizację 
priorytetowych projektów poprzez szybsze 
i bardziej przejrzyste procedury udzielania 
zezwoleń; jednocześnie wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do odpowiedniego 
zastosowania procedur związanych z 
oceną oddziaływania na środowisko i 
strategiczną oceną oddziaływania na 
środowisko; ponadto podkreśla potrzebę 

7. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą przyspieszenia 
procedur udzielania zezwoleń i 
zwiększenia ich przejrzystości; podkreśla 
potrzebę zwiększenia udziału 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, 
co może wpłynąć na poprawę zaufania 
publicznego oraz akceptację instalacji.
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zwiększenia udziału społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji, co może wpłynąć 
na poprawę zaufania publicznego oraz 
akceptację instalacji.

Or. en

Poprawka 32
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zgadza się ze stanowiskiem Komisji, że 
metoda „blue print” pozwoli na realizację 
priorytetowych projektów poprzez szybsze 
i bardziej przejrzyste procedury udzielania 
zezwoleń; jednocześnie wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do odpowiedniego 
zastosowania procedur związanych z oceną 
oddziaływania na środowisko i strategiczną 
oceną oddziaływania na środowisko; 
ponadto podkreśla potrzebę zwiększenia 
udziału społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji, co może wpłynąć na poprawę 
zaufania publicznego oraz akceptację 
instalacji.

7. zgadza się ze stanowiskiem Komisji, że 
metoda „blue print” pozwoli na realizację 
priorytetowych projektów poprzez szybsze 
i bardziej przejrzyste procedury udzielania 
zezwoleń; jednocześnie wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do odpowiedniego 
zastosowania procedur związanych z oceną 
oddziaływania na środowisko i strategiczną 
oceną oddziaływania na środowisko; 
ponadto podkreśla potrzebę zwiększenia 
udziału społeczeństwa, w tym organów 
regionalnych i lokalnych, w 
podejmowaniu decyzji, co może wpłynąć 
na poprawę zaufania publicznego oraz 
akceptację instalacji.

Or. en

Poprawka 33
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zgadza się ze stanowiskiem Komisji, że 
metoda „blue print” pozwoli na realizację 
priorytetowych projektów poprzez szybsze 

7. zgadza się ze stanowiskiem Komisji, że 
metoda „blue print” pozwoli na realizację 
priorytetowych projektów poprzez szybsze 
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i bardziej przejrzyste procedury udzielania 
zezwoleń; jednocześnie wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do odpowiedniego 
zastosowania procedur związanych z oceną 
oddziaływania na środowisko i strategiczną 
oceną oddziaływania na środowisko; 
ponadto podkreśla potrzebę zwiększenia 
udziału społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji, co może wpłynąć na poprawę 
zaufania publicznego oraz akceptację 
instalacji.

i bardziej przejrzyste procedury udzielania 
zezwoleń; jednocześnie wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do odpowiedniego 
zastosowania procedur związanych z oceną 
oddziaływania na środowisko i strategiczną 
oceną oddziaływania na środowisko; 
ponadto podkreśla potrzebę zwiększenia i 
doprecyzowania już na wczesnym etapie
udziału społeczeństwa regionalnego w 
podejmowaniu decyzji i poziomu 
poinformowania o takiej możliwości oraz 
uprawnień obywateli do sprzeciwiania się 
decyzji władz, co może wpłynąć na 
poprawę zaufania publicznego oraz 
akceptację instalacji; wskazuje, że przy 
realizacji tego celu użyteczne jest 
publikowanie w Internecie dokumentacji 
dostępnej dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

Or. de

Uzasadnienie

Za wzmocnieniem i doprecyzowaniem prawa do sprzeciwu obywateli Komisja opowiedziała 
się w komunikacie COM(2010)667 w rozdziale 5.2 „Szybsze i bardziej przejrzyste procedury 
wydawania pozwoleń”.

Poprawka 34
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zgadza się ze stanowiskiem Komisji, że 
metoda „blue print” pozwoli na realizację 
priorytetowych projektów poprzez szybsze 
i bardziej przejrzyste procedury udzielania 
zezwoleń; jednocześnie wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do odpowiedniego 
zastosowania procedur związanych z oceną 
oddziaływania na środowisko i strategiczną 
oceną oddziaływania na środowisko; 
ponadto podkreśla potrzebę zwiększenia 
udziału społeczeństwa w podejmowaniu 

7. zgadza się ze stanowiskiem Komisji, że 
metoda „blue print” pozwoli na realizację 
priorytetowych projektów poprzez szybsze 
i bardziej przejrzyste procedury udzielania 
zezwoleń bez wyłączania żadnego 
znaczącego większego geograficznego 
obszaru Europy; jednocześnie wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
odpowiedniego zastosowania procedur 
związanych z oceną oddziaływania na 
środowisko i strategiczną oceną 
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decyzji, co może wpłynąć na poprawę 
zaufania publicznego oraz akceptację 
instalacji.

oddziaływania na środowisko; ponadto 
podkreśla potrzebę zwiększenia udziału 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, 
co może wpłynąć na poprawę zaufania 
publicznego oraz akceptację instalacji.

Or. en

Poprawka 35
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa do przeprowadzenia analizy 
mającej na celu określenie możliwości 
zminimalizowania infrastruktury za 
pośrednictwem strategii politycznych na 
rzecz racjonalizacji zużycia energii oraz –
w stosownych przypadkach – do 
priorytetowego rozważenia 
unowocześnienia istniejącej 
infrastruktury i stworzenia nowej 
infrastruktury obok istniejącej 
infrastruktury elektroenergetycznej lub 
transportowej;

Or. en


