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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W związku z rosnącą zależnością od importu gazu oraz wzrastającymi zagrożeniami 
związanymi z zaopatrzeniem i tranzytem w ostatnich latach zaszło w Europie wiele zmian
w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu. Rosyjsko-ukraiński kryzys gazowy ze stycznia 
2009 r. pokazał, że ciągle potrzebne są w Europie inwestycje w infrastrukturę, a dalsza 
integracja rynku zwiększyłaby bezpieczeństwo dostaw gazu. 

Związane z bezpieczeństwem dostaw aspekty długofalowego planowania inwestycji
w odpowiednie transgraniczne zdolności przesyłowe i w inną infrastrukturę, zapewniające 
długookresową zdolność systemu do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw i zaspokojenia 
rozsądnego zapotrzebowania, są objęte dyrektywą 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego gazu ziemnego.

Celem niniejszego wniosku jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz gotowości do 
zapobiegania zakłóceniom w dostawach gazu i natychmiastowego reagowania w takich 
sytuacjach. Ma on również na celu zapewnienie w takich przypadkach możliwie jak 
najdłuższego, skutecznego funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu ziemnego oraz 
przejrzystych mechanizmów skoordynowanego reagowania.

Aby umożliwić skuteczniejsze reagowanie, dyrektywę 2004/67/WE, która ustanawia szereg 
środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, należy zastąpić 
rozporządzeniem, które samo w sobie jest skuteczniejsze z uwagi na jego bezpośrednie 
stosowanie, zawierającym bardziej precyzyjnie określone standardy w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw gazu oraz planowania na wypadek sytuacji awaryjnych. 

Sprawozdawczyni, choć z zadowoleniem przyjmuje wniosek, jest zdania, że możliwe są 
dalsze ulepszenia, głównie w kwestiach ochrony konsumentów i stosowania instrumentów 
opartych na mechanizmach rynkowych w trakcie kryzysu gazowego. W związku
z powyższym proponuje poprawki zgodne z następującymi postulatami.

 Priorytetowe znaczenie dla sprawozdawczyni ma przystępny cenowo i łatwy dostęp 
wszystkich konsumentów europejskich do energii. Dostęp ten musi być zapewniony 
również w sytuacjach kryzysowych, w szczególności odbiorcom chronionym, których 
należy w jasny i pragmatyczny sposób zdefiniować. Odbiorcy powinni być właściwie 
poinformowani o prawie do nieprzerwanych dostaw energii w sytuacjach 
kryzysowych.

 W sytuacji jakiegokolwiek zakłócenia w dostawach przedsiębiorstwa gazowe, 
państwa członkowskie i Wspólnota powinny reagować stopniowo i w sposób 
skoordynowany. W przypadku gdy podmioty te ponoszą wspólną odpowiedzialność 
za zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, należy jasno określić role i zakres ich 
obowiązków.
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 Instrumenty oparte na mechanizmach rynkowych stosowane w celu zapobiegania 
zakłóceniom dostaw muszą mieć jednoznaczny prymat nad jakimkolwiek środkiem 
nierynkowym, który powinien być wykorzystany jedynie w ostateczności.
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POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 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 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Podjęte dotychczas na szczeblu 
wspólnotowym środki dotyczące 
bezpieczeństwa dostaw gazu nadal 
pozostawiają jednak państwom 
członkowskim dużą swobodę decydowania
o wyborze środków. W przypadku 
wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa 
dostaw w państwie członkowskim istnieje 
ryzyko, że podjęte jednostronnie przez to 
państwo środki mogą zagrażać 
prawidłowemu funkcjonowaniu 
wewnętrznego rynku gazu. Niedawne 
doświadczenia wykazały, że ryzyko to jest 
realne. Aby umożliwić funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego 
również w przypadku niedoborów
w dostawach, niezbędna jest zatem lepsza
koordynacja działań na wypadek sytuacji 
kryzysowych, zarówno w zakresie działań 
zapobiegawczych, jak i reakcji na 
konkretne zakłócenia w dostawach.

(4) Podjęte dotychczas na szczeblu 
wspólnotowym środki dotyczące 
bezpieczeństwa dostaw gazu nadal 
pozostawiają jednak państwom 
członkowskim dużą swobodę decydowania
o wyborze środków. W przypadku 
wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa 
dostaw w państwie członkowskim istnieje 
ryzyko, że podjęte jednostronnie przez to 
państwo środki mogą zagrażać 
prawidłowemu funkcjonowaniu 
wewnętrznego rynku gazu oraz 
bezpieczeństwu odbiorców chronionych,
w tym odbiorców znajdujących się
w trudnej sytuacji. Niedawne 
doświadczenia wykazały, że ryzyko to jest 
realne. Aby umożliwić funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego 
również w przypadku niedoborów
w dostawach, niezbędna jest zatem 
solidarność i koordynacja działań na 
wypadek sytuacji kryzysowych, zarówno
w zakresie działań zapobiegawczych, jak
i reakcji na konkretne zakłócenia
w dostawach.

Uzasadnienie

Uznano, że pojęcie ochrony konsumentów i solidarności nie zostało w pełni wcielone do tego 
wniosku.  Biorąc pod uwagę fakt, że niniejsze rozporządzenie dotyczy bezpieczeństwa dostaw 
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gazu, uwzględnienie ochrony odbiorców i solidarności między państwami członkowskimi jest 
niezbędne w celu opracowania działań w odpowiedzi na zakłócenia w dostawach.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Poważne zakłócenie w dostawach gazu 
do Wspólnoty może mieć negatywne 
skutki dla wszystkich państw 
członkowskich i państw będących stronami 
Traktatu o Wspólnocie Energetycznej oraz 
spowodować poważne straty w całej 
gospodarce Wspólnoty. Zakłócenie
w dostawach gazu może mieć również 
poważne skutki społeczne, zwłaszcza dla 
grup odbiorców znajdujących się w trudnej 
sytuacji.

(6) Poważne zakłócenie w dostawach gazu 
do Wspólnoty może wpłynąć na 
strategiczne interesy UE i mieć negatywne 
skutki dla wszystkich państw 
członkowskich i państw będących stronami 
Traktatu o Wspólnocie Energetycznej oraz 
spowodować poważne straty w całej 
gospodarce Wspólnoty, jak również 
pośrednio oddziaływać na sektory,
w których stosowana jest zasada 
pomocniczości. Zakłócenie w dostawach 
gazu może mieć również poważne skutki 
społeczne, zwłaszcza dla grup odbiorców 
znajdujących się w trudnej sytuacji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejsze rozporządzenie powinno 
umożliwić przedsiębiorstwom gazowym
i odbiorcom gazu poleganie jak najdłużej 
na mechanizmach rynkowych w przypadku 
wystąpienia zakłóceń. Powinno także 
przewidywać mechanizmy awaryjne, 
stosowane w przypadku gdy siły rynkowe 
nie są w stanie należycie poradzić sobie
w sytuacji zakłóceń w dostawach gazu. 
Również w sytuacji nadzwyczajnej 
instrumenty oparte na mechanizmach 
rynkowych powinny mieć pierwszeństwo 
przy łagodzeniu skutków zakłócenia
w dostawach. 

(12) Niniejsze rozporządzenie powinno 
umożliwić przedsiębiorstwom gazowym
i odbiorcom gazu poleganie jak najdłużej 
na mechanizmach rynkowych w przypadku 
wystąpienia zakłóceń. Powinno także 
przewidywać mechanizmy awaryjne, 
stosowane w przypadku gdy siły rynkowe 
nie są w stanie należycie poradzić sobie
w sytuacji zakłóceń w dostawach gazu. 
Również w sytuacji nadzwyczajnej 
instrumenty oparte na mechanizmach 
rynkowych powinny mieć pierwszeństwo 
przy łagodzeniu skutków zakłócenia
w dostawach, pod warunkiem że nie 
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wpłynie to na ogólny interes odbiorców
w zainteresowanych państwach 
członkowskich.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W następstwie przyjęcia trzeciego 
pakietu dotyczącego wewnętrznego rynku 
energii wejdą w życie nowe przepisy 
dotyczące branży gazowniczej, 
wprowadzające przejrzysty podział ról
i odpowiedzialności państw 
członkowskich, organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych
i ACER, a także zwiększające 
przejrzystość rynku z korzyścią dla jego 
prawidłowego funkcjonowania i dla 
bezpieczeństwa dostaw.

(13) W następstwie przyjęcia trzeciego 
pakietu dotyczącego wewnętrznego rynku 
energii wejdą w życie nowe przepisy 
dotyczące branży gazowniczej, 
wprowadzające przejrzysty podział ról
i odpowiedzialności państw 
członkowskich, organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych
i ACER, a także zwiększające 
przejrzystość rynku z korzyścią dla jego 
prawidłowego funkcjonowania, dla 
bezpieczeństwa dostaw i ochrony 
odbiorców.

Uzasadnienie

Uznano, że pojęcie ochrony konsumentów i solidarności nie zostało w pełni wcielone do tego 
wniosku. Biorąc pod uwagę fakt, że niniejsze rozporządzenie dotyczy bezpieczeństwa dostaw 
gazu, uwzględnienie ochrony odbiorców i solidarności między państwami członkowskimi jest 
niezbędne w celu opracowania działań w odpowiedzi na zakłócenia w dostawach.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wprowadzenie wewnętrznego rynku 
gazu i skutecznej konkurencji na tym 
rynku zapewnia Wspólnocie najwyższy 
poziom bezpieczeństwa dostaw do 
wszystkich państw członkowskich, pod 
warunkiem że rynek będzie mógł w pełni 
funkcjonować w przypadku zakłócenia

(14) Wprowadzenie wewnętrznego rynku 
gazu i skutecznej konkurencji na tym 
rynku zapewnia Wspólnocie najwyższy 
poziom bezpieczeństwa dostaw do 
wszystkich państw członkowskich, pod 
warunkiem że rynek będzie mógł w pełni 
funkcjonować w przypadku zakłócenia
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w dostawach dotyczącego części 
Wspólnoty, niezależnie od jego przyczyn.
W tym celu niezbędne jest kompleksowe
i skuteczne wspólne podejście w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw, obejmujące
w szczególności przejrzystą
i niedyskryminacyjną politykę zgodną
z wymaganiami rynku, która nie prowadzi 
do zakłóceń w jego funkcjonowaniu oraz 
do ingerencji w reakcje rynku na 
zakłócenia w dostawach. 

w dostawach dotyczącego części 
Wspólnoty, niezależnie od jego przyczyn.
W tym celu niezbędne jest kompleksowe
i skuteczne wspólne podejście w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw, obejmujące
w szczególności przejrzystość, solidarność
i niedyskryminacyjną politykę zgodną
z wymaganiami rynku, która nie prowadzi 
do zakłóceń w jego funkcjonowaniu oraz 
do ingerencji w reakcje rynku na 
zakłócenia w dostawach. 

Uzasadnienie

Uznano, że pojęcie ochrony konsumentów i solidarności nie zostało w pełni wcielone do tego 
wniosku. Biorąc pod uwagę fakt, że niniejsze rozporządzenie dotyczy bezpieczeństwa dostaw 
gazu, uwzględnienie ochrony odbiorców i solidarności między państwami członkowskimi jest 
niezbędne w celu opracowania działań w odpowiedzi na zakłócenia w dostawach.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy zdefiniować odpowiednio 
zharmonizowane standardy w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw, obejmujące co 
najmniej sytuację, jaka miała miejsce
w styczniu 2009 r., z uwzględnieniem 
różnic między państwami członkowskimi, 
nie powodując przy tym nieuzasadnionego
i nadmiernego obciążenia przedsiębiorstw 
gazowych, w tym nowych uczestników 
rynku i małych przedsiębiorstw.

(16) Należy zdefiniować odpowiednio 
zharmonizowane standardy w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw, obejmujące co 
najmniej sytuację, jaka miała miejsce
w styczniu 2009 r., z uwzględnieniem 
różnic między państwami członkowskimi
i obowiązków użyteczności publicznej,
o których mowa w art. 3 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego1, nie 
powodując przy tym nieuzasadnionego
i nadmiernego obciążenia przedsiębiorstw 
gazowych, w tym nowych uczestników 
rynku i małych przedsiębiorstw. 
_____
1 Dz. U. L 211 z 14.8.2009, s.94.
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Uzasadnienie

Kluczowe znaczenie ma zapewnienie, by państwa członkowskie podejmowały działania w celu 
ochrony różnych kategorii odbiorców. W trakcie opracowywania strategicznych planów
w zakresie bezpieczeństwa dostaw należy uwzględniać obowiązki użyteczności publicznej, 
ochronę odbiorców znajdujących się w trudnej sytuacji, walkę z ubóstwem energetycznym,
a także dobrobyt i zdrowie obywateli. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Istotne jest utrzymanie ciągłości
dostaw gazu, zwłaszcza do gospodarstw 
domowych i innych odbiorców 
chronionych, np. szkół i szpitali,
w przypadku gdy nie może zapewnić tego 
rynek. Środki na wypadek sytuacji 
kryzysowej muszą zostać określone zanim 
taka sytuacja wystąpi.

(18) Istotne jest utrzymanie ciągłości 
dostaw gazu przez państwa członkowskie, 
zwłaszcza do gospodarstw domowych,
w tym do odbiorców znajdujących się
w trudnej sytuacji, i innych odbiorców 
chronionych, np. szkół i szpitali,
w przypadku gdy nie może zapewnić tego 
rynek. Środki na wypadek sytuacji 
kryzysowej muszą zostać określone zanim 
taka sytuacja wystąpi, zwłaszcza
w odniesieniu do obowiązków 
użyteczności publicznej i środków na rzecz 
ochrony odbiorców, o których mowa
w dyrektywie 2009/73/WE, do 
zapobiegania windowaniu cen oraz 
kompensacji dla odbiorców znajdujących 
się w trudnej sytuacji.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Związane z bezpieczeństwem dostaw 
aspekty długofalowego planowania 
inwestycji w odpowiednie zdolności 
transgraniczne i w inną infrastrukturę, 
zapewniające długookresową zdolność 
systemu do zagwarantowania 

(20) Związane z bezpieczeństwem dostaw 
aspekty długofalowego planowania 
inwestycji w odpowiednie zdolności 
transgraniczne i w inną infrastrukturę, 
zapewniające długookresową zdolność 
systemu do zagwarantowania 
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bezpieczeństwa dostaw i zaspokojenia 
uzasadnionego zapotrzebowania, zostały 
uwzględnione w dyrektywie …/…/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
[dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej 
dyrektywę 2003/55/WE]. Spełnienie 
standardów w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw może wymagać okresu 
przejściowego, umożliwiającego realizację 
niezbędnych inwestycji. Podstawowym 
narzędziem identyfikacji inwestycji 
niezbędnych na szczeblu wspólnotowym 
jest dziesięcioletni plan rozwoju sieci 
sporządzony przez ENTSO-G
i nadzorowany przez ACER.

bezpieczeństwa dostaw i zaspokojenia 
uzasadnionego zapotrzebowania, zostały 
uwzględnione w dyrektywie 2009/73/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady 
[dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej 
dyrektywę 2003/55/WE]. Podstawowym 
narzędziem identyfikacji inwestycji 
niezbędnych na szczeblu wspólnotowym 
jest dziesięcioletni plan rozwoju sieci 
sporządzony przez ENTSO-G
i nadzorowany przez ACER. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować 
przyjęcie do czasu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia wszystkich 
środków związanych z wdrożeniem 
dyrektywy 2009/73/WE, niezbędnych do 
zapewnienia skutecznego stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. 
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Poprawka 9

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 

(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 
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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.

solidarności określone w Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
obejmujące np. umowy handlowe między 
przedsiębiorstwami gazowymi, 
mechanizmy kompensacji, zwiększenie 
eksportu gazu lub stopnia wykorzystania 
zapasów magazynowych. Środki 
solidarności mogą być szczególnie 
przydatne między tymi państwami 
członkowskimi, w przypadku których 
Komisja zaleca ustanowienie wspólnych 
planów działań zapobiegawczych lub 
planów na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym.

Uzasadnienie

Warto przypomnieć, że traktat z Lizbony wzywa do prowadzenia polityki energetycznej Unii
w duchu solidarności.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
środki służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw gazu celem 
zagwarantowania prawidłowego i ciągłego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu 
poprzez przejrzyste określenie i podział 
odpowiedzialności oraz koordynację 
reakcji na szczeblu państw członkowskich
i na szczeblu Wspólnoty w zakresie działań 
zapobiegawczych oraz reakcji na 
konkretne zakłócenia w dostawach.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
środki służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw gazu celem 
zagwarantowania prawidłowego i ciągłego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu 
poprzez przejrzyste określenie i podział 
odpowiedzialności oraz koordynację 
reakcji na szczeblu przedsiębiorstw 
gazowych, państw członkowskich
i Wspólnoty w zakresie działań 
zapobiegawczych oraz reakcji na 
konkretne zakłócenia w dostawach. Środki 
te powinny również stanowić praktyczny 
przejaw ducha solidarności, o którym 
mowa w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla ducha solidarności między państwami członkowskimi, który 
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powinien towarzyszyć wszelkim działaniom podejmowanym w sytuacji problemów
w dostawach niektórych produktów energetycznych.

Poprawka 11

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, w tym 
odbiorców znajdujących się w trudnej 
sytuacji, których zdefiniowanie 
pozostawia się na mocy dyrektywy 
2009/73/WE państwom członkowskim,
szkoły i szpitale, pod warunkiem że są one 
już podłączone do sieci dystrybucyjnej 
gazu, a także małe i średnie 
przedsiębiorstwa, pod warunkiem że są 
one już podłączone do sieci dystrybucyjnej 
gazu i o ile dostępne są dodatkowe zapasy;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. 

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
i solidarności pomiędzy nimi.

Uzasadnienie

Uznano, że pojęcie ochrony konsumentów i solidarności nie zostało w pełni wcielone do tego 
wniosku.  Biorąc pod uwagę fakt, że niniejsze rozporządzenie dotyczy bezpieczeństwa dostaw 
gazu, uwzględnienie ochrony odbiorców i solidarności między państwami członkowskimi jest 
niezbędne w celu opracowania działań w odpowiedzi na zakłócenia w dostawach.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przedsiębiorstwa gazowe przyczyniają 
się do realizacji celów niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności
w zakresie przestrzegania standardu 
dotyczącego infrastruktury, o którym 
mowa w art. 6, oraz standardu 
dotyczącego dostaw, o którym mowa w art. 
7. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie powinny dążyć 
do jak największej różnorodności szlaku 
dostaw oraz źródeł dostaw gazu w celu 
zoptymalizowania fizycznej dostępności 
gazu w czasie zakłóceń w dostawach.

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia bezpieczeństwa dostaw gazu w Europie oraz realizacji prawdziwego 
wewnętrznego rynku gazu niezbędne jest, by państwa członkowskie koncentrowały się nie 
tylko na gazie ale również na innych źródłach energii.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje na temat odpowiednich 
zobowiązań o charakterze użyteczności 

d) informacje na temat odpowiednich 
zobowiązań o charakterze użyteczności 
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publicznej. publicznej oraz ochrony odbiorcy (jak 
określono w art. 3 dyrektywy 
2009/73/WE), w tym na temat środków 
podejmowanych przez państwo 
członkowskie w celu ochrony 
konsumentów przed nadmiernym 
wzrostem cen.

Uzasadnienie

Pożądane jest, aby państwa członkowskie określiły środki, które umożliwią im ochronę 
konsumentów na wypadek nadmiernego wzrostu cen.  W dyrektywie 2009/73/WE zawarte są 
szczegółowe definicje obowiązków użyteczności publicznej i ochrony konsumentów, do której 
można się tu odnieść.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ podejmuje środki
w celu zapewnienia dostaw gazu 
odbiorcom chronionym z danego państwa 
członkowskiego w przypadku:

1. Właściwy organ podejmuje środki
w celu zapewnienia dostaw gazu 
odbiorcom chronionym, w tym odbiorcom 
znajdującym się w trudnej sytuacji,
z danego państwa członkowskiego
w przypadku:

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ podejmuje środki
w celu zapewnienia dostaw gazu do 
odbiorców chronionych przez okres 
sześćdziesięciu dni, również w przypadku 
stanu nadzwyczajnego zdefiniowanego
w art. 9 ust. 2. Właściwy organ stara się 
zapewnić ciągłość dostaw do odbiorców 
chronionych tak długo, jak to konieczne. 

2. Właściwy organ podejmuje środki
w celu zapewnienia dostaw gazu do 
odbiorców chronionych, w tym do 
odbiorców znajdujących się w trudnej 
sytuacji, przez okres sześćdziesięciu dni, 
również w przypadku stanu 
nadzwyczajnego zdefiniowanego w art. 9 
ust. 2. Właściwy organ stara się zapewnić 
ciągłość dostaw do odbiorców 
chronionych, w tym do odbiorców 
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znajdujących się w trudnej sytuacji, tak 
długo, jak to konieczne.  

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ dba o to, by warunki 
dostaw do odbiorców chronionych nie 
naruszały prawidłowego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego gazu, a cena była 
ustalana odpowiednio do wartości 
rynkowej towaru.

5. Właściwy organ dba o to, by warunki 
dostaw do odbiorców chronionych, w tym 
do odbiorców znajdujących się w trudnej 
sytuacji, nie naruszały prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
gazu, a cena była ustalana odpowiednio do 
wartości rynkowej towaru, przy 
uwzględnieniu solidarnych działań państw 
członkowskich oraz odpowiednich 
obowiązków użyteczności publicznej.
W przypadku sytuacji kryzysowej państwa 
członkowskie podejmują środki 
zapobiegające nadmiernemu wzrostowi 
cen gazu dla odbiorców chronionych,
w tym odbiorców znajdujących się
w trudnej sytuacji.

Uzasadnienie

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
wszyscy odbiorcy byli poinformowani
o standardzie w zakresie dostaw, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, oraz o środkach na 
rzecz ochrony odbiorców, o których mowa
w dyrektywie 2009/73/WE. W przypadku 
stanu nadzwyczajnego, o którym mowa
w art. 9 ust. 2, państwa członkowskie 
pokrywają dodatkowe koszty niezbędnych 
dostaw gazu do odbiorców znajdujących 
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się w trudnej sytuacji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) zawiera określenie udziału 
wyszczególnionych w załączniku III 
środków nierynkowych, planowanych lub 
przewidzianych do wdrożenia dla stanu 
nadzwyczajnego, oraz ocenę, na ile 
rozwiązanie sytuacji kryzysowej wymaga 
zastosowania środków nierynkowych, 
ocenę ich skutków oraz określenie 
procedur ich wdrożenia;

(7) zawiera określenie udziału 
wyszczególnionych w załączniku III 
środków nierynkowych, planowanych lub 
przewidzianych do wdrożenia dla stanu 
nadzwyczajnego, oraz ocenę, na ile 
rozwiązanie sytuacji kryzysowej wymaga 
zastosowania środków nierynkowych, 
ocenę ich skutków oraz określenie 
procedur ich wdrożenia; środki 
nierynkowe stosuje się w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw gazu jedynie
w ostateczności;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja ogłasza stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie w przypadku utraty przez 
Wspólnotę więcej niż 10% dziennych 
dostaw gazu z krajów trzecich, zgodnie
z obliczeniami ENTSO-G, lub, w wyniku 
weryfikacji przeprowadzonej w oparciu
o art. 9 ust. 6, na wniosek jednego
z właściwych organów lub w przypadku 
ogłoszenia stanu nadzwyczajnego przez 
więcej niż jeden właściwy organ. Stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących co 
najmniej jedno państwo członkowskie.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli Komisja uzna, że działania 
podjęte w stanie nadzwyczajnym przez 
właściwe organy lub przedsiębiorstwa 
gazowe są niewystarczające, może ona 
podjąć bezpośrednie działania 
wymienione w załączniku II i III w celu 
przywrócenia dostaw gazu na dotknięte 
rynki. 

Uzasadnienie

In case of disruption of gas supply if  the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu; 
przed zawarciem nowych umów 
międzyrządowych państwa członkowskie 
informują Komisję celem oceny zgodności 
tych umów z przepisami rynku 
wewnętrznego; 

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu; 
przed zawarciem nowych umów 
międzyrządowych państwa członkowskie 
konsultują się z Komisją celem oceny 
zgodności tych umów z przepisami rynku 
wewnętrznego;
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