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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. 

Sprawozdawczymi, 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 
do energii wszystkich konsumentów europejskich. 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 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 do odbiorców chronionych, w 
przypadku gdy nie może zapewnić tego 
rynek. Środki na wypadek sytuacji 
kryzysowej muszą zostać określone zanim 
taka sytuacja wystąpi.

Or. en

Poprawka 2

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 
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konkretne zakłócenia w dostawach. 

Or. en

Poprawka 3

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, 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

Poprawka 4

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. 

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

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 o wszelkich prawach w 
zakresie ochrony konsumentów, jakie 
przysługują im na mocy dyrektywy 
2009/73/WE. 

Or. en

Poprawka 6

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;

Or. en


