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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni wyraża uznanie dla Komisji za propozycję rozsądnych wytycznych w 
sprawie rozwoju transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i sądzie, że stanowi to 
zasadniczy krok, który dodatkowo umocni Unię Europejską. W przedmiotowym wniosku 
określono przepisy dotyczące terminowego rozwoju i interoperacyjności transeuropejskich 
sieci energetycznych, aby osiągnąć określone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej cele polityki energetycznej i zapewnić funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
energii i bezpieczeństwo dostaw w Unii, wspierać efektywność energetyczną, rozwój nowych 
i odnawialnych form energii oraz synergię między sieciami energetycznymi. 
Sprawozdawczyni uważa, że dla Unii Europejskiej jest to szczególnie ważna kwestia.

Szereg państw członkowskich UE wciąż jest uzależnionych od jednego dostawcy energii, co 
nie jest zgodne z zasadami dobrych rządów. Takie uwarunkowanie w istotnym stopniu 
zwiększa ryzyko wystąpienia awarii, w przypadku gdy dostawca boryka się na przykład z 
trudnościami technicznymi. Sytuacji takiej nie cechuje trwałość i dlatego sprawozdawczyni z 
zadowoleniem przyjmuje także i komunikat Komisji „Budżet z perspektywy »Europy 2020«” 
dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych (2014-2020), w którym zaproponowano 
m.in. utworzenie instrumentu „Łącząc Europę” w celu wspierania realizacji priorytetów w 
dziedzinie energii, transportu i infrastruktury cyfrowej za pomocą pojedynczego funduszu 
obejmującego kwotę 40 mld euro, z czego 9,1 mld euro przeznaczono na energię.

W swoim wniosku Komisja proponuje ustanowienie ograniczonej liczby projektów 
priorytetowych, które obejmą sieci elektroenergetyczne i gazowe, a także infrastrukturę 
przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla. Komisja ustaliła ogółem 12 priorytetowych 
projektów infrastrukturalnych i dziedzin dotyczących energii.

Sprawozdawczyni chce podkreślić, że wniosek nie ogranicza się do zasobów 
nieodnawialnych. Dzięki przedmiotowemu rozporządzeniu Unia będzie w stanie osiągnąć 
swoje cele klimatyczne i energetyczne: obniżenie o 20 % emisji gazów cieplarnianych do 
2020 r., podniesienie o 20 % efektywności energetycznej i zwiększenie do 20 % udziału 
odnawialnych źródeł energii w ostatecznym zużyciu energii. Sprawozdawczyni z 
zadowoleniem odnosi się do wynikających z przedmiotowego wniosku zobowiązań w bardzo 
istotnej kwestii zrównoważonej i przyjaznej środowisku polityki energetycznej. 
Sprawozdawczyni uznaje tę sprawę za zasadniczą, jednak sądzi, że wniosek Komisji jest 
należycie wyważony. Podobnie sprawozdawczyni podkreśla, że nie należy wspierać 
projektów szkodliwych dla środowiska. Jednym z kryteriów oceny projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania jest poziom ich trwałości. Pomiar tego kryterium 
dokonywany jest poprzez ocenę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i oddziaływania 
infrastruktury sieci elektroenergetycznej na środowisko. Sprawozdawczyni uważa, że w 
swojej opinii Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów nie powinna skupiać 
się na sprawach ekologii, skoro właściwa dla tych spraw Komisja Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przygotowuje swoją własną 
opinię.

Sprawozdawczyni uważa, że wdrożenie tych projektów ma kluczowe znaczenie dla realizacji 
celów polityki energetycznej wyznaczonych w Traktacie o Unii Europejskiej. Jednak twierdzi 
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również, że może to prowadzić do wzrostu cen energii. Obywatele Europy potrzebują 
bezpieczeństwa dostaw energii, ale nie może to wpłynąć zasadniczo na jej koszt. 
Sprawozdawczyni ubolewa nad brakiem gruntownej analizy, w jaki sposób realizacja tych 
projektów wpłynie na ceny energii. Jednakowoż przy ocenie zapotrzebowania na takie 
projekty i ich pozytywnych skutków dla konkurencji można oczekiwać spadku cen.

Na ogół priorytetowe obszary i projekty obejmujące sieci elektroenergetyczne i gazowe, 
a także infrastrukturę przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla wymagają kwoty szacowanej 
na 200 mld euro. Komisja uważa, że większość tych projektów będzie finansowana przez 
inwestorów prywatnych, gdyż projekty te przynoszą zyski finansowe. Jednak niektóre 
projekty muszą skupić się na mniejszych państwach członkowskich, a wówczas inwestorzy 
prywatni mogą nie być zainteresowani realizacją takich projektów, gdyż okres zwrotu 
inwestycji jest zbyt długi. Z tego względu Komisja przeznaczyła 9,1 mld euro na 
finansowanie projektów, które nie odwołują się do inwestorów prywatnych, ale mają duże 
znaczenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Podsumowując, sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane rozporządzenie 
i ma nadzieję, że wejdzie ono w życie w przewidzianym czasie. ○Sprawozdawczyni wzywa 
posłów do Parlamentu, Komisję i Radę, by działali odpowiedzialnie i nie uczynili z procesu 
przyjmowania przedmiotowego rozporządzenia sprawy politycznej, gdyż taki obrót rzeczy 
może zagrozić bezpieczeństwu Unii.

Nieliczne poprawki, które zaproponowano poniżej, zmierzają do podkreślenia znaczenia, 
jakie ma rozwój infrastruktury energetycznej dla jednolitego rynku w ogólności oraz dla 
europejskich przedsiębiorstw i konsumentów w szczególności. Dwie poprawki dotyczą 
aspektów komunikacyjnych, mianowicie języków, w których ma być dostępna platforma 
przejrzystości, którą ma ustanowić Komisja, oraz publikacji odpowiednich informacji przez 
organizatorów projektów.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Na coraz bardziej zintegrowanym 
wewnętrznym rynku energii konieczne są 
jednoznaczne i przejrzyste zasady 
transgranicznej alokacji kosztów w celu 
przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę 
transgraniczną. Rada Europejska z dnia 4 

(27) Na coraz bardziej zintegrowanym 
wewnętrznym rynku energii konieczne są 
jednoznaczne i przejrzyste zasady 
transgranicznej alokacji kosztów w celu 
przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę 
transgraniczną na korzyść unijnych 
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lutego 2011 r. przypomniała o znaczeniu 
promowania atrakcyjnych dla inwestycji w 
sieci ram regulacyjnych, o poziomach taryf 
zgodnych z potrzebami w zakresie 
finansowania i odpowiedniej alokacji 
kosztów na potrzeby inwestycji 
transgranicznych, przy jednoczesnym 
stymulowaniu konkurencji i 
konkurencyjności, zwłaszcza w przemyśle 
europejskim i z uwzględnieniem skutków 
dla konsumentów.

przedsiębiorstw i konsumentów. Rada 
Europejska z dnia 4 lutego 2011 r. 
przypomniała o znaczeniu promowania 
atrakcyjnych dla inwestycji w sieci ram 
regulacyjnych, o poziomach taryf 
zgodnych z potrzebami w zakresie 
finansowania i odpowiedniej alokacji 
kosztów na potrzeby inwestycji 
transgranicznych, przy jednoczesnym 
stymulowaniu konkurencji i 
konkurencyjności, zwłaszcza w przemyśle 
europejskim i z uwzględnieniem skutków 
dla konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie
Zob. również odpowiednią poprawkę do art. 16 lit. c).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) projekt wykazuje ekonomiczną, 
społeczną i ekologiczną zasadność; oraz

(b) projekt wykazuje ekonomiczną, 
społeczną i ekologiczną zasadność, w 
szczególności dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego; oraz

Or. en

Uzasadnienie
Należy podkreślić znaczenie dobrych dostaw energii dla funkcjonowania rynku wewnętrznego 
i gospodarki krajów europejskich.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera (c) – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– funkcjonowanie rynku i obsługa klienta; – funkcjonowanie rynku i obsługa klienta, 
zwłaszcza w odniesieniu do zwykłych 
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konsumentów;

Or. en

Uzasadnienie
Kryteria stosowane do projektów dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych 
powinny uwzględniać konkretnie odbiorców końcowych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przy szeregowaniu projektów 
przyczyniających się do realizacji tego 
samego priorytetu należy zwrócić należną 
uwagę na pilność każdego z 
proponowanych projektów, aby spełnić 
cele polityki energetycznej w odniesieniu 
do integracji rynku i konkurencji, 
stabilności i bezpieczeństwa dostaw, liczby 
państw członkowskich, na które ma wpływ 
każdy projekt, oraz na jego 
komplementarność z innymi 
proponowanymi projektami. W przypadku 
projektów należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II 
należną uwagę należy dodatkowo zwrócić 
na liczbę użytkowników objętych skutkami 
projektu, roczne zużycie energii oraz 
udział energii pochodzącej z zasobów 
niedyspozycyjnych na obszarze 
zajmowanym przez tych użytkowników.

4. Przy szeregowaniu projektów 
przyczyniających się do realizacji tego 
samego priorytetu należy zwrócić należną 
uwagę na pilność każdego z 
proponowanych projektów, aby spełnić 
cele polityki energetycznej w odniesieniu 
do integracji rynku i konkurencji, 
stabilności i bezpieczeństwa dostaw, liczby 
państw członkowskich, na które ma wpływ 
każdy projekt, oraz na jego 
komplementarność z innymi 
proponowanymi projektami. W przypadku 
projektów należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II 
należną uwagę należy dodatkowo zwrócić 
na liczbę i sytuację użytkowników 
objętych skutkami projektu, w 
szczególności zwykłych konsumentów,
roczne zużycie energii oraz udział energii 
pochodzącej z zasobów niedyspozycyjnych 
na obszarze zajmowanym przez tych 
użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie
Projekty dotyczące inteligentnych sieci elektroenergetycznych powinny uwzględniać 
odbiorców końcowych, czyli zwykłych konsumentów.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizatorzy projektu dodatkowo 
publikują odpowiednie informacje przy 
pomocy innych środków informacyjnych, 
do których opinia publiczna ma swobodny
dostęp.

Organizatorzy projektu dodatkowo 
publikują odpowiednie informacje przy 
pomocy innych środków informacyjnych, 
do których opinia publiczna ma łatwy i 
bezpłatny dostęp.

Or. en

Uzasadnienie
Określenie „swobodny dostęp” może wprowadzać w błąd, jako że jest wykorzystywane w 
prawie autorskim.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach decyzji o alokacji kosztów w 
ujęciu transgranicznym uwzględniane są 
związane z projektem koszty i korzyści dla 
zainteresowanych państw członkowskich o 
charakterze gospodarczym, społecznymi i 
środowiskowym, a także ewentualne 
potrzeby w zakresie wsparcia finansowego.

W ramach decyzji o alokacji kosztów w 
ujęciu transgranicznym uwzględniane są 
związane z projektem koszty i korzyści dla 
zainteresowanych państw członkowskich o
charakterze gospodarczym, społecznymi i 
środowiskowym, w szczególności dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, a 
także ewentualne potrzeby w zakresie 
wsparcia finansowego.

Or. en

Uzasadnienie
Należy podkreślić znaczenie dobrych dostaw energii dla funkcjonowania rynku wewnętrznego 
i gospodarki krajów europejskich.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w odniesieniu do sektorów energii 
elektrycznej i gazu: ewolucji poziomu 
połączenia międzysystemowego państw 
członkowskich i odpowiadającej mu 
ewolucji cen energii, jak również liczby 
przypadków awarii systemu sieciowego, 
ich przyczyn i związanych z nimi kosztów 
ekonomicznych;

c) w odniesieniu do sektorów energii 
elektrycznej i gazu: ewolucji poziomu 
połączenia międzysystemowego państw 
członkowskich i odpowiadającej mu 
ewolucji cen energii, ponoszonych przez 
unijnych przedsiębiorców i konsumentów,
jak również liczby przypadków awarii 
systemu sieciowego, ich przyczyn i 
związanych z nimi kosztów 
ekonomicznych;

Or. en

Uzasadnienie
Zob. również odpowiednią poprawkę do pkt 27 preambuły.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja utworzy łatwo dostępną dla opinii 
publicznej platformę dotyczącą 
przejrzystości. Na platformie prezentowane 
będą następujące informacje:

Komisja utworzy łatwo dostępną dla opinii 
publicznej platformę dotyczącą 
przejrzystości, we wszystkich językach 
urzędowych Unii. Na platformie 
prezentowane będą następujące informacje:

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik V – punkt 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) konkurencji, pod względem pozycji (a) konkurencji, pod względem pozycji 
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rynkowej poszczególnych operatorów i 
konwergencji cenowej pomiędzy 
poszczególnymi państwami 
członkowskimi;

rynkowej poszczególnych operatorów i 
konwergencji cenowej, zwłaszcza 
wpływającej na zwykłych konsumentów,
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik V – punkt 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) konkurencji, pod względem pozycji 
rynkowej poszczególnych operatorów i 
konwergencji cenowej pomiędzy 
poszczególnymi państwami 
członkowskimi;

(a) konkurencji, pod względem pozycji 
rynkowej poszczególnych operatorów i 
konwergencji cenowej, zwłaszcza 
wpływającej na zwykłych konsumentów,
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik V – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Operatorzy systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 

(12) Operatorzy systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
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elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model 
umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych, ze szczególnym
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model 
umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych, w szczególności dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, z
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

Or. en

Uzasadnienie
Należy podkreślić znaczenie dobrych dostaw energii dla funkcjonowania rynku wewnętrznego 
i gospodarki krajów europejskich.


