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Poprawka 7
Marek Siwiec

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 i 
bezpieczeństwu odbiorców chronionych 
oraz odbiorców wrażliwych. 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.

Or. en

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 odbiorów i solidarności między państwami członkowskimi jest 
niezbędne w celu opracowania działań w odpowiedzi na zakłócenia w dostawach.
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Poprawka 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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. 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. Jednakże istotne jest, aby nie 
zagrozić zdolności państw członkowskich 
do podejmowania środków zgodnie z ich 
szczególnymi wymogami.

Or. en

Poprawka 9
Toine Manders

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 

(4) Podjęte dotychczas na szczeblu 
wspólnotowym środki dotyczące 
bezpieczeństwa dostaw gazu nadal 
pozostawiają jednak państwom 
członkowskim dużą swobodę decydowania 
o wyborze środków. W przypadku 
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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.

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. Tę 
koordynację działań na wypadek sytuacji 
kryzysowych, w zakresie działań 
zapobiegawczych i reakcji na konkretne 
zakłócenia w dostawach, powinna 
zapewniać Grupa Koordynacyjna ds. 
Gazu, która ma zostać ustanowiona na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 10
Rareş-Lucian Niculescu

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 stanowi naruszenie 
strategicznych interesów Unii 
Europejskiej, może mieć negatywne skutki 
dla wszystkich państw członkowskich i 
państw będących stronami Traktatu o 
Wspólnocie Energetycznej oraz 
spowodować poważne straty w całej 
gospodarce Wspólnoty, a pośrednio w 
innych powiązanych sektorach.
Zakłócenie w dostawach gazu może mieć 
również poważne skutki społeczne, 
zwłaszcza dla grup odbiorców 
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znajdujących się w trudnej sytuacji.

Or. ro

Poprawka 11
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro
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Poprawka 12
Rareş-Lucian Niculescu

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) Z polityczno-instytucjonalnego 
punktu widzenia należy intensywnie 
wspierać inwestycje w nową infrastrukturę 
gazowniczą i finansować je przy 
wykorzystaniu różnych specyficznych 
instrumentów istniejących na poziomie 
krajowym i wspólnotowym. 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.

Or. ro

Poprawka 13
Toine Manders

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 

(10) Należy intensywnie wspierać 
inwestycje w nową infrastrukturę 
gazowniczą. Inwestycje takie powinny 
przyczyniać się do poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu, zapewniając 
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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.

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. Sieć ENTSO-G powinna 
być wyposażona w uprawnienia decyzyjne 
i koordynować działalność krajowych 
operatorów systemów przesyłowych. W 
przypadku gdy przedsiębiorstwa gazowe 
odmawiają dokonania wymaganych 
inwestycji w infrastrukturę, sieć ENTSO-
G powinna być uprawniona do 
znalezienia innych inwestorów, np. 
inwestorów instytucjonalnych, takich jak 
fundusze emerytalne itp. 

Or. en

Poprawka 14
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(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 
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przy łagodzeniu skutków zakłócenia w 
dostawach. 

przy łagodzeniu skutków zakłócenia w 
dostawach, pod warunkiem że nie wpłynie 
to na ogólny interes konsumentów w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. ro

Poprawka 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
przewidywać mechanizmy awaryjne, 
stosowane w przypadku gdy siły rynkowe 
nie są w stanie należycie poradzić sobie w 
sytuacji zakłóceń w dostawach gazu. W
sytuacji nadzwyczajnej instrumenty oparte 
na gwarantowaniu ochrony konsumentów 
powinny mieć pierwszeństwo przy 
łagodzeniu skutków zakłócenia w 
dostawach. 

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 153 ust. 2 TWE określa wyraźnie, że „wymogi ochrony konsumentów są uwzględniane 
przy określaniu i urzeczywistnianiu innych praktyk i działań Wspólnoty”.
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Poprawka 16
Marek Siwiec

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 i bezpieczeństwa dostaw, 
a także dla ochrony konsumentów.

Or. en

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 odbiorów i solidarności między państwami członkowskimi jest 
niezbędne w celu opracowania działań w odpowiedzi na zakłócenia w dostawach.

Poprawka 17
Marek Siwiec

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 w 
dostawach dotyczącego części Wspólnoty, 
niezależnie od jego przyczyn. W tym celu 

(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 w 
dostawach dotyczącego części Wspólnoty, 
niezależnie od jego przyczyn. W tym celu 
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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. 

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. 

Or. en

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 odbiorów i solidarności między państwami członkowskimi jest 
niezbędne w celu opracowania działań w odpowiedzi na zakłócenia w dostawach.

Poprawka 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, zwłaszcza w przypadku 
zakłóceń w dostawach i w sytuacjach 
kryzysowych, ma zatem dokładne 
określenie ról i odpowiedzialności 
wszystkich przedsiębiorstw gazowych i 
właściwych organów Rola państw 
członkowskich i ich właściwych organów 
jest kluczowym elementem w 
gwarantowaniu dostaw gazu, zwłaszcza w 
przypadku zakłóceń w dostawach i w 
sytuacjach kryzysowych. 

Or. en
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Poprawka 19
Marek Siwiec

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, biorąc 
pod uwagę zobowiązania o charakterze 
użyteczności publicznej i ochronę 
odbiorcy (jak określono w art. 3 dyrektywy 
2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady 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.

Or. en

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 zobowiązania o charakterze użyteczności 
publicznej, ochronę odbiorców wrażliwych, walkę z ubóstwem energetycznym, a także 
dobrobyt i zdrowie obywateli. 
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Poprawka 20
Rareş-Lucian Niculescu

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, 
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. W celu zapewnienia 
równowagi niezbędnej do właściwego 
funkcjonowania rynku w sytuacjach 
nadzwyczajnych, państwa członkowskie 
powinny uczestniczyć w finansowaniu 
niektórych projektów koniecznych dla 
uniknięcia ewentualnego przerwania 
dostaw na podstawie wyboru dokonanego 
przez Komisję Europejską.

Or. ro

Poprawka 21
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(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 
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kryzysowej muszą zostać określone zanim 
taka sytuacja wystąpi.

kryzysowej muszą zostać określone, zanim 
taka sytuacja wystąpi, w ramach 
wspólnego komitetu przedstawicielskiego 
(złożonego z przedstawicieli Komisji, Rady 
i Parlamentu Europejskiego), który 
stanowiłby jedyny organ uprawniony do 
identyfikowania potrzeb i określania 
środków, które należy podjąć na poziomie 
Unii Europejskiej w przypadku 
zachwiania bezpieczeństwa dostaw.

Or. ro

Poprawka 22
Marek Siwiec

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 i zapewnienie dostaw przez 
państwa członkowskie, zwłaszcza do 
gospodarstw domowych, odbiorców 
wrażliwych i odbiorców chronionych w 
przypadku gdy nie może zapewnić tego 
rynek. Środki na wypadek sytuacji 
kryzysowej, w szczególności w zakresie 
zobowiązań o charakterze użyteczności 
publicznej, ochrony konsumentów, 
zarządzania cenami i kompensacji, muszą 
zostać określone zanim taka sytuacja 
wystąpi.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest podkreślenie, że za zapewnianie dostaw gazu w przypadku gdy dostaw nie 
może zapewnić rynek odpowiedzialne jest państwo członkowskie, w szczególności w zakresie 
dostaw do gospodarstw domowych, odbiorców wrażliwych i odbiorców chronionych.  Za 
dobrobyt obywateli odpowiedzialne jest państwo członkowskie. W trakcie przygotowywania 
strategicznych planów na wypadek sytuacji kryzysowej należy zbadać kwestie związane ze 
zobowiązaniami o charakterze użyteczności publicznej, ochroną odbiorców wrażliwych oraz 
walką z ubóstwem energetycznym.
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Poprawka 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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, zwłaszcza do odbiorców 
chronionych, np. gospodarstw domowych, 
szkół i szpitali, w przypadku gdy nie może 
zapewnić tego rynek. Środki na wypadek 
sytuacji kryzysowej muszą zostać 
określone zanim taka sytuacja wystąpi.

Or. en

Poprawka 24
Zuzana Roithová

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, zwłaszcza do gospodarstw 
domowych i szpitali, a także innych 
odbiorców chronionych w przypadku gdy 
nie może zapewnić tego rynek. Środki na 
wypadek sytuacji kryzysowej muszą zostać 
określone zanim taka sytuacja wystąpi.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku kryzysu gazowego należy zapewnić dostawy dla gospodarstw domowych i 
szpitali, a także dla innych odbiorców chronionych.



PE430.633v02-00 16/41 AM\796426PL.doc

PL

Poprawka 25
Toine Manders

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 przez państwa 
członkowskie ciągłości dostaw gazu, 
zwłaszcza do gospodarstw domowych, 
innych odbiorców chronionych, np. szkół i 
szpitali i innych odbiorców wrażliwych, w 
przypadku gdy nie może zapewnić tego 
rynek. Środki na wypadek sytuacji 
kryzysowej muszą zostać określone zanim 
taka sytuacja wystąpi.

Or. en

Poprawka 26
Toine Manders

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 
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 

(20) Związane z bezpieczeństwem dostaw 
aspekty długofalowego planowania 
inwestycji w odpowiednie zdolności 
transgraniczne i w inną infrastrukturę, 
zapewniające długookresową zdolność 
systemu do zagwarantowania 
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]. Biorąc pod 
uwagę fakt, że niniejsze rozporządzenie 
opiera się na dyrektywie 2009/73/WE, 
dyrektywa 2009/73/WE musi zostać 
wdrożona przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia. Podstawowym 
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niezbędnych na szczeblu wspólnotowym 
jest dziesięcioletni plan rozwoju sieci 
sporządzony przez ENTSO-G i 
nadzorowany przez ACER.

narzędziem identyfikacji inwestycji 
niezbędnych na szczeblu wspólnotowym 
jest dziesięcioletni plan rozwoju sieci 
sporządzony przez ENTSO-G i 
nadzorowany przez ACER.

Or. en

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 eachother 
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 27
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) ENTSO-G i ACER jako członkowie 
Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu powinny 
być w pełni zaangażowane w proces 
współpracy i konsultacji na szczeblu 
wspólnotowym.

(21) ENTSO-G i ACER jako członkowie 
Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu powinny 
być w pełni zaangażowane w proces 
współpracy, identyfikowania problemów i 
określania rozwiązań, jak również
konsultacji na szczeblu wspólnotowym.

Or. ro

Poprawka 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Celem wzmocnienia solidarności (23) Celem wzmocnienia solidarności 
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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.

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, jak przewidziano 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.

Or. en

Uzasadnienie

Warto przypomnieć, że traktat lizboński wzywa do prowadzenia unijnej polityki energetycznej 
w duchu solidarności.  

Poprawka 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Celem niniejszego rozporządzenia 
jest powierzenie przedsiębiorstwom 
gazowym i właściwym organom państw 
członkowskich zadania zagwarantowania 
skutecznego funkcjonowania rynku gazu 
przez jak najdłuższy czas w przypadku 
zakłóceń w dostawach, zanim właściwy 
organ podejmie środki mające zaradzić 

skreślony
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sytuacji, w której rynek nie jest w stanie 
dłużej zapewnić wymaganych dostaw 
gazu. Tego rodzaju środki nadzwyczajne 
powinny być w pełni zgodne z przepisami 
wspólnotowymi i powinny zostać 
zgłoszone Komisji.

Or. en

Poprawka 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 państw członkowskich i 
na szczeblu Wspólnoty w zakresie działań 
zapobiegawczych oraz reakcji na 
konkretne zakłócenia w dostawach, a także 
będące praktycznym odzwierciedleniem 
ducha solidarności zapisanego w 
Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka oddaje ducha solidarności pomiędzy państwami członkowskimi, który 
powinien towarzyszyć wszelkim działaniom w przypadku zakłóceń w dostawach niektórych 
produktów w dziedzinie energii, jak przewiduje traktat lizboński.
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Poprawka 31
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Dyrektywa 2009/73/WE

Wszystkie państwa członkowskie są 
zobowiązane do wdrożenia dyrektywy 
2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego gazu ziemnego przed 
wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

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 eachother 
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 32
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „odbiorcy chronieni” oznaczają 
wszystkie gospodarstwa domowe oraz 
szpitale, które są już podłączone do sieci 
dystrybucyjnej gazu, a także – o ile tak 
postanowi dane państwo członkowskie, po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka i zgodnie z 
art. 8, z uwzględnieniem technicznej 
wykonalności i gospodarczej oceny 
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do sieci dystrybucyjnej gazu; wszystkich kosztów i korzyści rynkowych –
mogą obejmować innych konsumentów, 
pod warunkiem że są oni już podłączeni do 
sieci dystrybucyjnej gazu

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku kryzysu gazowego należy zapewnić dostawy dla gospodarstw domowych i 
szpitali, jako że są one odbiorcami chronionymi. Jeżeli dane państwo członkowskie podejmuje 
decyzję o rozszerzeniu pojęcia odbiorców chronionych poza gospodarstwa domowe i szpitale, 
powinno przy tym opierać się jednakże na solidnej ocenie skutków, dokonując jednocześnie 
oceny kosztów i korzyści rynkowych, ponieważ takie rozszerzenie definicji może spowodować 
powstanie olbrzymich potrzeb w zakresie inwestycji oraz koszty, które ponosić będą odbiorcy 
końcowi.

Poprawka 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 wrażliwych, szkoły i szpitale, 
pod warunkiem że są one już podłączone
do sieci dystrybucyjnej gazu, a także – o ile 
dostępne są dodatkowe zapasy – małe i 
średnie przedsiębiorstwa, pod warunkiem 
że są one już podłączone do sieci 
dystrybucyjnej gazu;

Or. en
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Poprawka 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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, małe i 
średnie przedsiębiorstwa, szkoły i szpitale, 
które są już podłączone do sieci 
dystrybucyjnej gazu, a także – o ile tak 
postanowi dane państwo członkowskie –
mogą obejmować wszelkich innych 
odbiorców zgodnie z interesem 
publicznym, pod warunkiem że są oni już 
podłączeni do sieci dystrybucyjnej gazu;

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia o odbiorców wrażliwych.

Poprawka 35
Adam Bielan

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 innych 
odbiorców, takich jak małe i średnie 
przedsiębiorstwa, szkoły i szpitale, pod 
warunkiem że są one już podłączone do 
sieci dystrybucyjnej gazu;

Or. en
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Uzasadnienie

Istotne jest, by pozostawić państwom członkowskim pole manewru w zakresie decydowania o 
definicji „odbiorców chronionych”. Nie powinna być ona zawężana wyłącznie do 
konkretnych odbiorców.

Poprawka 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „właściwy organ” oznacza krajowy 
organ regulacyjny lub krajowy organ 
administracji wyznaczony przez dane 
państwo członkowskie jako 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo dostaw 
gazu. Nie narusza to możliwości 
przypisania przez państwa członkowskie 
określonych zadań wynikających z 
niniejszego rozporządzenia organom 
innym niż właściwy organ. Zadania te są 
wykonywane pod nadzorem właściwego 
organu i są wymieniane w planach, o 
których mowa w art. 4.

(2) „właściwy organ” oznacza krajowy 
organ regulacyjny lub krajowy organ 
administracji wyznaczony przez dane 
państwo członkowskie jako 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo dostaw 
gazu. Zadania te są wykonywane pod 
nadzorem właściwego organu i są 
wymieniane w planach, o których mowa w 
art. 4. 

Or. en

Uzasadnienie

Właściwy organ musi zawsze oznaczać krajowy organ regulacyjny. Każde odejście od tej 
zasady jest wypaczeniem głównej funkcji i przeznaczenia tej jednostki jako niezależnego 
organu zabezpieczającego interesy konsumentów.   

Poprawka 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bezpieczeństwo dostaw gazu należy do 1. Bezpieczeństwo dostaw gazu należy 
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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.

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

Or. en

Uzasadnienie

Suwerenne prawo wszystkich państw członkowskich do zabezpieczania swoich interesów 
gospodarczych nie może podlegać kontroli Komisji Europejskiej.

Poprawka 38
Marek Siwiec

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. 

Or. en

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 odbiorów i solidarności między państwami członkowskimi jest 
niezbędne w celu opracowania działań w odpowiedzi na zakłócenia w dostawach.



AM\796426PL.doc 25/41 PE430.633v02-00

PL

Poprawka 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Środki na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw muszą być jasno 
określone, przejrzyste, proporcjonalne, 
pozbawione cech dyskryminacji, 
weryfikowalne i nie mogą w niewłaściwy 
sposób zakłócać konkurencji ani 
skutecznego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

5. Środki na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw muszą być jasno 
określone, przejrzyste, proporcjonalne, 
pozbawione cech dyskryminacji, 
weryfikowalne i muszą uwzględniać 
gospodarcze interesy konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 153 ust. 2 TWE określa wyraźnie, że „wymogi ochrony konsumentów są uwzględniane 
przy określaniu i urzeczywistnianiu innych praktyk i działań Wspólnoty”.

Poprawka 40
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wszystkie 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.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 41
Marek Siwiec

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje na temat odpowiednich 
zobowiązań o charakterze użyteczności 
publicznej.

d) informacje na temat odpowiednich 
zobowiązań o charakterze użyteczności 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Pożądane jest, by państwa członkowskie określiły środki, które umożliwią im ochronę 
konsumentów na wypadek nadmiernego wzrostu cen.  Można tu odwołać się do szczegółowej 
definicji zobowiązań o charakterze użyteczności publicznej oraz ochrony odbiorcy, zawartej 
w dyrektywie 2009/73/WE.

Poprawka 42
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31 marca 2014 r.; 
trzech lat od wejścia w życie] właściwe 
organy doprowadzą do tego, aby w 
przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu 
największej infrastruktury pozostała 
infrastruktura (standard N-1) posiadała 
zdolność dostarczania ilości gazu 
niezbędnej do zaspokojenia całkowitego 

1. W terminie [do dnia 31 marca 2014 r.; 
trzech lat od wejścia w życie] właściwe 
organy doprowadzą do tego, aby w 
przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu 
największej infrastruktury pozostała 
infrastruktura (standard N-1) posiadała 
zdolność dostarczania ilości gazu 
niezbędnej do zaspokojenia całkowitego 
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zapotrzebowania na gaz na obszarze 
analizowanym przez okres sześćdziesięciu
dni nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania na gaz podczas 
najzimniejszych okresów, występujących 
statystycznie raz na dwadzieścia lat.

zapotrzebowania na gaz na obszarze 
analizowanym przez okres trzydziestu dni 
nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania na gaz podczas 
najzimniejszych okresów, występujących 
statystycznie raz na dwadzieścia lat.

Or. en

Uzasadnienie

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.

Poprawka 43
Toine Manders

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 

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia krajowi 
operatorzy systemów przesyłowych, 
koordynowani przez Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych, 
wyposażoną w uprawnienia decyzyjne, 
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. 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 44
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1– część wprowadzająca

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 oraz odbiorcom wrażliwym z 
danego państwa członkowskiego w 
przypadku:

Or. en

Poprawka 45
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

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 zobowiązuje 
przedsiębiorstwa dostarczające gaz do 
zapewnienia dostaw gazu odbiorcom 
chronionym z danego państwa 
członkowskiego w przypadku:

a) ekstremalnie niskich temperatur w a) ekstremalnie niskich temperatur w 
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siedmiodniowym okresie szczytowego 
zapotrzebowania, występującym 
statystycznie raz na dwadzieścia lat; oraz

siedmiodniowym okresie szczytowego 
zapotrzebowania, występującym 
statystycznie raz na dwadzieścia lat; oraz 

b) każdego sześćdziesięciodniowego
okresu nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania na gaz podczas 
najzimniejszych okresów, występujących 
statystycznie raz na dwadzieścia lat.

b) każdego trzydziestodniowego okresu 
nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania na gaz podczas 
najzimniejszych okresów, występujących
statystycznie raz na dwadzieścia lat.

Or. en

Uzasadnienie

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. 
The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The 
reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate 
costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 
years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the 
only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a period of thirty days for 
the supply standard would be more than sufficient to cover all eventualities and would bring 
down costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Poprawka 46
Zuzana Roithová

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 zobowiązuje 
przedsiębiorstwa dostarczające gaz do 
zapewnienia dostaw gazu do odbiorców 
chronionych przez okres trzydziestu dni, 
również w przypadku stanu 
nadzwyczajnego zdefiniowanego w art. 9 
ust. 2. We współpracy z właściwym 
organem, przedsiębiorstwa dostarczające 
gaz starają się zapewnić ciągłość dostaw 
do odbiorców chronionych tak długo, jak 
to możliwe w oparciu o rynkowe środki na 
rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu.

Or. en
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Uzasadnienie

Podstawową funkcją przedsiębiorstw dostarczających gaz powinno być zapewnianie 
standardów w zakresie dostaw.  Okres trzydziestu dni jest wystarczający – zob. art. 7 ust. 1. 
Rynek powinien funkcjonować jak najdłużej, a mechanizmy rynkowe powinny rozwinąć 
fizyczne i umowne narzędzia w celu utrzymania ciągłości dostaw do odbiorców chronionych. 

Poprawka 47
Toine Manders

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 i odbiorców 
wrażliwych 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 
i odbiorców wrażliwych tak długo, jak to 
konieczne. 

Or. en

Poprawka 48
Marek Siwiec

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 i 
odbiorców wrażliwych nie naruszały 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego gazu, a cena była ustalana 
odpowiednio do wartości rynkowej towaru 
z uwzględnieniem zachowania 
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solidarności pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz właściwych 
zobowiązań o charakterze użyteczności 
publicznej. W przypadku sytuacji 
kryzysowej państwa członkowskie 
podejmują środki zapobiegające 
nadmiernemu wzrostowi cen gazu dla 
gospodarstw domowych, odbiorców 
chronionych i odbiorców wrażliwych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 nie 
naruszały prawidłowego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego gazu, nie osłabiały 
ochrony interesów gospodarczych 
odbiorców, a cena była ustalana 
odpowiednio do wartości rynkowej towaru.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 153 ust. 2 TWE określa wyraźnie, że „wymogi ochrony konsumentów są uwzględniane 
przy określaniu i urzeczywistnianiu innych praktyk i działań Wspólnoty”.

Poprawka 50
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

dostaw do odbiorców chronionych i 
odbiorców wrażliwych nie naruszały 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego gazu, a cena była ustalana 
odpowiednio do wartości rynkowej towaru.

Or. en

Poprawka 51
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
odbiorcy byli poinformowani o 
standardzie w zakresie dostaw, o którym 
mowa w ust. 1 i 2.

Or. en

Poprawka 52
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie pokrywają 
koszty niezbędnych dostaw gazu do 
odbiorców wrażliwych w sytuacjach, o 
których mowa w ust. 1 i 2. Zgodnie z 
wymogami dyrektywy 2009/73/WE 
definicja „odbiorców wrażliwych” należy 
do państw członkowskich. 

Or. en
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Poprawka 53
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – część wprowadzająca

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 pełnej oceny 
ryzyka związanego z bezpieczeństwem 
dostaw gazu w jego państwie 
członkowskim oraz skutków 
zaproponowanych środków, 
przeprowadzając ocenę ryzyka i skutków:

Or. en

Uzasadnienie

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc. 
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.

Poprawka 54
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) z uwzględnieniem wszystkich b) z uwzględnieniem wszystkich 
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stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych;

stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych oraz skutków;

Or. en

Poprawka 55
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) z uwzględnieniem technicznej 
wykonalności i gospodarczej oceny 
wszystkich kosztów i korzyści rynkowych 
wiążących się z zaproponowanymi 
środkami.

Or. en

Poprawka 56
Zuzana Roithová

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. Państwa członkowskie gwarantują
utrzymanie transgranicznego dostępu do 
instalacji magazynowych również w 
sytuacji nadzwyczajnej. Państwa 
członkowskie nie wprowadzają żadnych 
środków w niewłaściwy sposób 
ograniczających przepływ gazu przez 
granice.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że nie tylko plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, ale wszelkie organy, a 
także ustawodawcy z państw członkowskich gwarantują transgraniczny dostęp do 
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magazynów. W ogólnym ujęciu państwa członkowskie nie powinny być uprawnione do 
wprowadzania jakichkolwiek środków, które w nieuzasadniony sposób ograniczają przepływ 
gazu, a tym samym wykluczają możliwość realizacji rynku wewnętrznego.

Poprawka 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 58
Marek Siwiec

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 

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 co 
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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.

najmniej jeden właściwy organ po 
weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 6. Stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących co 
najmniej jedno państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Ogłoszenie stanu nadzwyczajnego we Wspólnocie powinno być możliwe nawet, jeżeli tylko 
jedno państwo członkowskie zmaga się z sytuacją kryzysową.  Ta procedura umożliwi 
sprawną reakcję i w związku z tym bezpośrednią pomoc dla danego państwa członkowskiego, 
a także szybszą wymianę informacji i know-how.

Poprawka 59
Adam Bielan

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 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. Komisja ogłasza stan kryzysowy 
odpowiedniego stopnia na wniosek co 
najmniej jednego właściwego organu 
zgodnie z definicjami ustalonymi w art. 9 
ust. 2 oraz po weryfikacji zgodnie z art. 9 
ust. 6. Stan nadzwyczajny we Wspólnocie 
może zostać ogłoszony dla szczególnie 
dotkniętych regionów geograficznych.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że w trudnej sytuacji może znaleźć się jedno państwo członkowskie 
lub region geograficzny, należy rozważyć możliwość ogłaszania w takich przypadkach przez 



AM\796426PL.doc 37/41 PE430.633v02-00

PL

Wspólnotę odpowiedniego stopnia stanu kryzysowego. Wcześniej należy dokonać 
odpowiedniej weryfikacji sytuacji. 

Poprawka 60
Adam Bielan

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 jednego z 
trzech głównych stopni stanu kryzysowego, 
określonych w art. 9 ust. 2, Komisja 
zwołuje posiedzenie Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Po ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego we Wspólnocie może okazać się za późno na podjęcie pewnych 
działań – Grupa Koordynacyjna ds. gazu powinna odgrywać zatem również rolę prewencyjną.    

Poprawka 61
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
we Wspólnocie przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja żąda od danego 
właściwego organu lub przedsiębiorstwa 
gazowego zmiany podjętych działań. 

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
we Wspólnocie przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja żąda od danego 
właściwego organu zmiany podjętych 
działań lub zaleca właściwemu organowi, 
by zażądał od przedsiębiorstwa gazowego 
zmiany podjętych działań.
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Or. en

Uzasadnienie

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.

Poprawka 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
przez właściwe organy lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
niewystarczające, Komisja jest 
upoważniona do bezpośredniego podjęcia 
działań, poprzez wdrożenie środków 
wymienionych w załączniku II i III, w 
celu przywrócenia dostaw gazu na 
dotknięte rynki.  

Or. en

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 predifined 
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measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Poprawka 63
Toine Manders

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. Komisja decyduje o składzie 
grupy przy zachowaniu jej 
reprezentatywności oraz przewodniczy 
grupie. Grupa uchwala swój regulamin 
wewnętrzny oraz – w stanie 
nadzwyczajnym we Wspólnocie – może 
narzucić krajowym operatorom systemów 
przesyłowych obowiązkowe środki w celu 
zabezpieczenia prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

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

międzyrządowych państwa członkowskie 
informują Komisję; 

Or. en

Uzasadnienie

Suwerenne prawo wszystkich państw członkowskich do zabezpieczania swoich interesów 
gospodarczych nie może podlegać kontroli Komisji Europejskiej. Ponadto umowy 
międzyrządowe są sprawą ściśle państwową i decydują o nich wyłącznie parlamenty krajowe.

Poprawka 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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;

Or. en

Poprawka 66
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera b) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstwa gazowe przekazują b) właściwy organ przekazuje Komisji w 
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Komisji następujące informacje na temat 
umów zawartych z dostawcami z krajów 
trzecich:

skróconej formie następujące informacje 
na temat umów zawartych przez 
przedsiębiorstwa gazowe na ich 
terytorium z dostawcami z krajów trzecich:

Or. en

Uzasadnienie

Wymagane informacje przekazywane są przez przedsiębiorstwa gazowe właściwemu 
organowi, który przekazuje je Komisji w skróconej formie, która jest wystarczająca dla 
potrzeb Komisji. 

Poprawka 67
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przedsiębiorstwa gazowe przekazują 
właściwemu organowi wymagane 
informacje zgodnie z lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Wymagane informacje przekazywane są przez przedsiębiorstwa gazowe właściwemu 
organowi, który przekazuje je Komisji w skróconej formie, która jest wystarczająca dla 
potrzeb Komisji. 


