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Poprawka 27
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 284,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 194 ust. 1,

Or. en

Uzasadnienie

Obecne rozporządzenie powinno opierać się na nowej podstawie prawnej dotyczącej energii, 
tj. art. 194 ust. 1 TFUE, ponieważ służy ono realizacji wymienionych w nim celów. Zgodnie
z tym nowym przepisem obowiązuje procedura współdecyzji, która pozwala na pełne 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego jako współprawodawcy.

Poprawka 28
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 284,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 194,

Or. en

Uzasadnienie

Celem przepisów jest naturalnie przyczynienie się do stworzenia wspólnej polityki 
energetycznej, a ważnym warunkiem jej określenia jest monitorowanie dużych projektów 
dotyczących infrastruktury energetycznej. Podstawę prawną powinien zatem stanowić przepis 
nowego traktatu lizbońskiego ustanawiający taką wspólną politykę energetyczną (art. 194).
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Poprawka 29
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Wprowadzenie wspólnej polityki 
energetycznej mającej na celu zapewnienie 
dostaw energii dla Wspólnoty, przejście na 
niskoemisyjny system energetyczny oraz 
funkcjonowanie konkurencyjnych rynków 
energii to cele, jakie wyznaczyła sobie 
Wspólnota.

(1) Wprowadzenie wspólnej solidarnej 
polityki energetycznej mającej na celu 
zapewnienie dostaw energii dla 
Wspólnoty, przejście na 
wysokoefektywny i niskoemisyjny 
system energetyczny oraz solidarnego 
funkcjonowania rynków energii 
opartych na uczciwej konkurencji
w ramach wspólnego rynku to cele, 
jakie wyznaczyła sobie Wspólnota.

Or. pl

Uzasadnienie

Nie chodzi tylko o funkcjonowanie konkurencyjnych rynków, ale o to, by ta konkurencja była 
uczciwa na wspólnym rynku, zaś polityka energetyczna solidarna, bazująca na 
wysokoefektywnych technologiach, które gwarantują niską emisję.

Poprawka 30
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Wprowadzenie wspólnej polityki 
energetycznej mającej na celu zapewnienie 
dostaw energii dla Wspólnoty, przejście na 
niskoemisyjny system energetyczny oraz 
funkcjonowanie konkurencyjnych rynków 
energii to cele, jakie wyznaczyła sobie 

(1) Wprowadzenie wspólnej polityki 
energetycznej mającej na celu zapewnienie 
dostaw energii dla Wspólnoty, przejście na 
energetycznie wydajną i opartą na energii 
odnawialnej gospodarkę oraz 
funkcjonowanie konkurencyjnych rynków 



AM\798540PL.doc 5/69 PE430.916v01-00

PL

Wspólnota. energii to cele, jakie wyznaczyła sobie 
Wspólnota.

Or. en

Uzasadnienie

Oszczędzanie energii i jej racjonalne zużycie są najbardziej ekonomicznymi sposobami 
zmniejszania emisji CO2 w UE. Do 2050 r. podstawą gospodarki UE powinny stać się 
odnawialne źródła energii.

Poprawka 31
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Jeden z elementów tej polityki stanowi 
uzyskanie całościowego obrazu rozwoju 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną 
we Wspólnocie. Powinno to umożliwić 
Wspólnocie wykonanie niezbędnych 
porównań i ocen lub podjęcie 
odpowiednich środków, na podstawie 
właściwych danych i analiz,
w szczególności w odniesieniu do 
przyszłego stosunku między podażą energii
i popytem na nią.

(2) Jeden z elementów tej polityki stanowi 
uzyskanie całościowego obrazu rozwoju 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną 
we Wspólnocie. Powinno to umożliwić 
Wspólnocie wykonanie niezbędnych 
porównań i ocen lub podjęcie 
odpowiednich środków, na podstawie 
właściwych danych i analiz,
w szczególności w odniesieniu do 
przyszłego stosunku między podażą energii
i popytem na nią, po przeprowadzeniu 
szeroko zakrojonych konsultacji 
publicznych z udziałem wszystkich 
odnośnych grup i stowarzyszeń.

Or. en

Uzasadnienie

Proces opracowywania przez Komisję scenariuszy dotyczących energii w WE powinien 
umożliwić pełny udział opinii publicznej.
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Poprawka 32
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Krajobraz energetyczny we Wspólnocie
i poza nią uległ w ostatnich latach 
znacznym zmianom, sprawiając, że 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
stały się kluczową kwestią dla
zabezpieczenia dostaw energii do 
Wspólnoty, funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz przejścia na 
niskoemisyjny system energetyczny, na co 
zdecydowała się Wspólnota.

(3) Krajobraz energetyczny we 
Wspólnocie i poza nią uległ w ostatnich 
latach znacznym niekorzystnym 
zmianom w zakresie zaopatrzenia, 
sprawiając, że inwestycje
w infrastrukturę energetyczną stały się 
kluczowym problemem do rozwiązania 
celem zabezpieczenia regularnych 
dostaw energii do Wspólnoty, 
niezakłóconego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz przejścia na 
wysokoefektywny i niskoemisyjny 
system energetyczny, na co 
zdecydowała się Wspólnota.

Or. pl

Uzasadnienie

Trzeba podkreślić, że krajobraz energetyczny nie tylko uległ zmianom, ale że są to zmiany 
niekorzystne, wywołujące zakłócenia w regularnych dostawach energii na wewnętrzny rynek 
UE.
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Poprawka 33
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Krajobraz energetyczny we Wspólnocie
i poza nią uległ w ostatnich latach 
znacznym zmianom, sprawiając, że 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
stały się kluczową kwestią dla 
zabezpieczenia dostaw energii do 
Wspólnoty, funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz przejścia na 
niskoemisyjny system energetyczny, na co 
zdecydowała się Wspólnota.

(3) Krajobraz energetyczny we Wspólnocie
i poza nią uległ w ostatnich latach 
znacznym zmianom, sprawiając, że 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
stały się kluczową kwestią dla 
zabezpieczenia dostaw energii do 
Wspólnoty, funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz przejścia na 
energetycznie wydajną i opartą na energii 
odnawialnej gospodarkę, na co 
zdecydowała się Wspólnota.

Or. en

Uzasadnienie

Oszczędzanie energii i jej racjonalne zużycie są najbardziej ekonomicznymi sposobami 
zmniejszania emisji CO2 w UE. Do 2050 r. podstawą gospodarki UE powinny stać się 
odnawialne źródła energii.

Poprawka 34
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Nowa sytuacja na rynku energii 
wymaga znacznych inwestycji w całą 
infrastrukturę we wszystkich sektorach 
energetycznych oraz rozwijania nowych 
rodzajów infrastruktury i nowych 
technologii, które będą wprowadzane na 
rynek. Liberalizacja sektora 
energetycznego oraz dalsza integracja 
rynku wewnętrznego przyznają większą 
rolę w zakresie inwestycji podmiotom 
gospodarczym, a jednocześnie nowe 

(4) Nowa sytuacja na rynku energii 
wymaga znacznych inwestycji w całą 
infrastrukturę, w szczególności w sektorach 
związanych z energią odnawialną
i wydajnością energetyczną, oraz 
rozwijania nowych rodzajów infrastruktury
i nowych technologii, które będą 
wprowadzane na rynek. Liberalizacja 
sektora energetycznego oraz dalsza 
integracja rynku wewnętrznego przyznają 
większą rolę w zakresie inwestycji 
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wymogi polityki, takie jak cele dotyczące 
struktury nośników energii, spowodują 
zmiany polityki państw członkowskich
w odniesieniu do rozbudowy lub 
modernizacji infrastruktury energetycznej.

podmiotom gospodarczym, a jednocześnie 
nowe wymogi polityki, takie jak cele 
dotyczące struktury nośników energii, 
spowodują zmiany polityki państw 
członkowskich w odniesieniu do 
rozbudowy lub modernizacji infrastruktury 
energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Oszczędzanie energii i jej racjonalne zużycie są najbardziej ekonomicznymi sposobami 
zmniejszania emisji CO2 w UE. Do 2050 r. podstawą gospodarki UE powinny stać się 
odnawialne źródła energii.

Poprawka 35
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W tym celu państwa członkowskie 
powinny zawsze brać pod uwagę 
zmniejszenie zużycia energii zgodnie
z celem UE w zakresie wydajności 
energetycznej wynoszącym 20% jako 
najbardziej oszczędny sposób osiągnięcia 
celu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz skupienie się na 
poprawie i rozwoju istniejącej 
infrastruktury raczej niż na inwestowaniu
w nową infrastrukturę. Projekty 
inwestycyjne w infrastrukturę 
energetyczną powinny być w pełni 
dostosowane do celu, zgodnie z którym do 
2020 r. 20% energii powinno pochodzić ze 
zrównoważonych źródeł odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie należy postrzegać w kontekście obowiązujących przepisów WE dotyczących 
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klimatu, a odnośne scenariusze powinny być w pełni dostosowane do wytyczonych celów WE
i przyczyniać się do ich osiągnięcia.

Poprawka 36
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Mając na względzie nowe cele polityki
i zmiany na rynku należy poświęcić więcej 
uwagi inwestycjom w infrastrukturę 
energetyczną we Wspólnocie, szczególnie
w celu przewidywania problemów, 
promowania najlepszych praktyk
i zapewnienia większej przejrzystości
w zakresie przyszłego rozwoju systemu
energetycznego we Wspólnocie.

(5) Mając na względzie cele polityki 
energetycznej i zmiany na rynku należy 
poświęcić więcej uwagi priorytetowym
inwestycjom w infrastrukturę 
energetyczną we Wspólnocie, 
szczególnie w celu przewidywania 
problemów z bezpieczną jej dostawą, 
promowania najlepszych praktyk
i zapewnienia większej przejrzystości
w zakresie przyszłego rozwoju 
powiązanych ze sobą systemów
energetycznych we Wspólnocie.

Or. pl

Uzasadnienie

Trzeba ustalić priorytety inwestycyjne, od których zależy bezpieczeństwo dostaw, również 
dzięki przesyłowi pomiędzy systemami krajów członkowskich.



PE430.916v01-00 10/69 AM\798540PL.doc

PL

Poprawka 37
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Komisja, a w szczególności jej 
jednostka odpowiedzialna za obserwację 
rynku energii, powinna zatem dysponować 
dokładnymi danymi oraz informacjami na 
temat projektów inwestycyjnych,
z uwzględnieniem planów wycofania 
infrastruktury z eksploatacji, dotyczących 
najbardziej istotnych elementów systemu 
energetycznego Wspólnoty.

(6) Komisja, a w szczególności jej 
jednostka odpowiedzialna za 
obserwację rynku energii, powinna 
zatem w celu zapewnienia priorytetów 
inwestycyjnych dysponować
dokładnymi danymi oraz informacjami 
na temat aktualnych i przyszłych 
projektów inwestycyjnych,
z uwzględnieniem planów czasowego 
lub stałego wycofania części 
infrastruktury z eksploatacji, 
dotyczących najbardziej istotnych 
elementów systemu energetycznego
Wspólnoty.

Or. pl

Uzasadnienie

Priorytety inwestycyjne w zakresie monitorowanej infrastruktury winny dotyczyć zarówno 
aktualnych, jak i przyszłych planów, a także uwzględniać czasowe lub stałe wyłączenie.

Poprawka 38
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dane oraz informacje dotyczące (7) Dane oraz informacje dotyczące 
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przewidywalnych zmian zdolności
w zakresie produkcji, przesyłu
i składowania oraz projektów w różnych 
sektorach energetyki mają duże znaczenie 
dla Wspólnoty. Należy zatem zapewnić, by 
Komisja była informowana o projektach 
inwestycyjnych, w przypadku których 
prace już się rozpoczęły lub ich 
rozpoczęcie planuje się w ciągu pięciu lat, 
oraz o projektach wycofania infrastruktury
z eksploatacji w ciągu trzech lat.

przewidywalnych zmian zdolności
w zakresie produkcji, przesyłu
i składowania oraz projektów w różnych 
sektorach energetyki mają duże znaczenie 
dla Wspólnoty. Należy zatem zapewnić, by 
Komisja była informowana o projektach 
inwestycyjnych, w przypadku których 
prace już się rozpoczęły lub ich 
rozpoczęcie planuje się w ciągu pięciu lat, 
oraz o projektach wycofania infrastruktury
z eksploatacji w ciągu trzech lat. W celu 
sprecyzowania etapu, na którym należy 
zgłaszać planowane projekty inwestycyjne, 
niniejsze rozporządzenie powinno 
obejmować tylko projekty zatwierdzone 
przez właściwy organ, czyli projekty, na 
których realizację udzielono koniecznych 
pozwoleń.

Or. en

Poprawka 39
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dane oraz informacje dotyczące 
przewidywalnych zmian zdolności
w zakresie produkcji, przesyłu
i składowania oraz projektów w różnych 
sektorach energetyki mają duże znaczenie 
dla Wspólnoty. Należy zatem zapewnić, by 
Komisja była informowana o projektach 
inwestycyjnych, w przypadku których 
prace już się rozpoczęły lub ich 
rozpoczęcie planuje się w ciągu pięciu lat, 
oraz o projektach wycofania infrastruktury
z eksploatacji w ciągu trzech lat.

(7) Dane oraz informacje dotyczące 
przewidywalnych zmian zdolności
w zakresie produkcji, przesyłu
i składowania oraz projektów
w różnych sektorach energetyki mają 
duże znaczenie dla przyszłych 
inwestycji wspólnotowych. Należy 
zatem zapewnić warunki, by Komisja, a 
w szczególności jej jednostka 
odpowiedzialna za obserwację rynku
była informowana o planach
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i projektach inwestycyjnych,
w przypadku których prace już się 
rozpoczęły lub ich rozpoczęcie nastąpi
w ciągu pięciu lat, oraz o projektach 
czasowego lub stałego wycofania całej
infrastruktury lub jej części
z eksploatacji w ciągu pięciu lat.

Or. pl

Uzasadnienie

Informacja na temat całej infrastruktury lub jej części wycofywanej w ciągu pięciu, a nie 
trzech lat, stwarza lepszy horyzont planistyczny.

Poprawka 40
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W tym celu państwa członkowskie 
powinny zgłaszać Komisji dane oraz 
informacje na temat projektów 
inwestycyjnych dotyczących produkcji, 
składowania i przesyłu ropy naftowej, gazu 
ziemnego, energii elektrycznej, biopaliw
i dwutlenku węgla, będących na etapie 
planowania bądź budowy na ich 
terytorium. Właściwe przedsiębiorstwa 
powinny podlegać obowiązkowi zgłaszania 
państwu członkowskiemu przedmiotowych 
danych i informacji.

(10) W tym celu państwa członkowskie 
powinny zgłaszać Komisji dane oraz 
informacje na temat projektów 
inwestycyjnych w zakresie infrastruktury 
energetycznej dotyczących produkcji, 
składowania i przesyłu ropy naftowej, 
gazu, węgla, ogrzewania i chłodzenia,
w tym lokalnego ogrzewania i chłodzenia, 
paliw odnawialnych do wykorzystania
w transporcie, energii elektrycznej
i wychwytywania, transportu oraz 
składowania dwutlenku węgla, będących 
na etapie planowania bądź budowy na ich 
terytorium. Właściwe przedsiębiorstwa 
powinny podlegać obowiązkowi zgłaszania 
państwu członkowskiemu przedmiotowych 
danych i informacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia zakres rozporządzenia i rozszerza go celem uwzględnienia 
wszystkich źródeł energii i całej infrastruktury związanej z różnego rodzaju źródłami energii.

Poprawka 41
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W tym celu państwa członkowskie 
powinny zgłaszać Komisji dane oraz 
informacje na temat projektów 
inwestycyjnych dotyczących produkcji, 
składowania i przesyłu ropy naftowej, gazu 
ziemnego, energii elektrycznej, biopaliw
i dwutlenku węgla, będących na etapie 
planowania bądź budowy na ich 
terytorium. Właściwe przedsiębiorstwa 
powinny podlegać obowiązkowi zgłaszania 
państwu członkowskiemu przedmiotowych 
danych i informacji.

(10) W tym celu państwa członkowskie 
powinny zgłaszać Komisji dane oraz 
informacje na temat projektów 
inwestycyjnych dotyczących produkcji, 
składowania i przesyłu ropy naftowej, 
gazu ziemnego, energii elektrycznej, 
biopaliw, węgla i dwutlenku węgla, 
będących na etapie planowania bądź 
budowy na ich terytorium. Właściwe 
przedsiębiorstwa powinny podlegać 
obowiązkowi zgłaszania państwu 
członkowskiemu lub państwom 
członkowskim, gdy dotyczy to sieci 
ponadgranicznych przedmiotowych 
danych i informacji umożliwiającej 
monitorowanie przebiegu realizacji 
zgłaszanych planów.

Or. pl

Uzasadnienie

Dlaczego mówiąc o gazie i ropie dyskryminuje się ważne źródło energii pierwotnej – węgiel? 
Monitorowaniu winien również podlegać przebieg realizacji zgłaszanych planów, zwłaszcza 
opóźnień, gdyż to dopiero zwiększy transparentność.
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Poprawka 42
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Celem uniknięcia nieproporcjonalnych
obciążeń administracyjnych
i zminimalizowania kosztów po stronie 
państw członkowskich i przedsiębiorstw, 
szczególnie małych i średnich 
przedsiębiorstw, niniejsze rozporządzenie 
powinno umożliwiać zwolnienie państw 
członkowskich i przedsiębiorstw
z wymogów w zakresie sprawozdawczości, 
pod warunkiem że równoważne informacje 
są przekazywane Komisji na mocy 
stosownych przepisów wspólnotowych 
odnoszących się do sektora 
energetycznego, które zostały przyjęte 
przez instytucje Unii Europejskiej i służą 
osiągnięciu celów dotyczących 
konkurencyjnych europejskich rynków 
energii, trwałości europejskiego systemu 
energetycznego oraz bezpieczeństwa 
dostaw energii do Wspólnoty Europejskiej.

(12) Celem uniknięcia nieproporcjonalnych 
obciążeń administracyjnych
i zminimalizowania kosztów po stronie 
państw członkowskich i przedsiębiorstw, 
szczególnie małych i średnich 
przedsiębiorstw, niniejsze rozporządzenie 
powinno umożliwiać zwolnienie państw 
członkowskich i przedsiębiorstw
z wymogów w zakresie sprawozdawczości, 
pod warunkiem że równoważne informacje 
są przekazywane Komisji na mocy 
stosownych przepisów wspólnotowych 
odnoszących się do sektora 
energetycznego, które zostały przyjęte 
przez instytucje Unii Europejskiej i służą 
osiągnięciu celów dotyczących 
konkurencyjnych europejskich rynków 
energii, trwałości europejskiego systemu 
energetycznego oraz bezpieczeństwa 
dostaw energii do Wspólnoty Europejskiej.
W związku z tym należy unikać wszelkiego 
powielania wymogów w zakresie 
sprawozdawczości określonych w trzecim 
pakiecie środków liberalizacji sektora 
energii (dyrektywa 2009/72/WE, 
dyrektywa 2009/73/WE, rozporządzenie 
(WE) nr 713/2009, rozporządzenie (WE) 
nr 714/2009 i rozporządzenie (WE) nr 
715/2009).

Or. en
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Poprawka 43
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Państwa członkowskie, wyznaczone 
przez nie podmioty lub, w stosownych 
przypadkach, organy odpowiedzialne za 
specjalne plany inwestycyjne dla sektora 
energetycznego UE zapewniają jakość, 
istotność, dokładność, jednoznaczność, 
terminowe przekazywanie i spójność 
danych oraz informacji przekazywanych 
Komisji, jednocześnie gwarantując 
poufność danych lub informacji objętych 
tajemnicą handlową.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zagwarantowania spójności z art. 6 konieczne jest dodanie punktu preambuły, zgodnie
z którym państwa członkowskie, wyznaczone przez nie podmioty lub, w stosownych 
przypadkach, organy przygotowujące specjalne plany inwestycyjne dla sektora 
energetycznego UE odpowiadają za zapewnienie jakości i istotności przekazywanych danych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu poufności danych lub informacji objętych tajemnicą 
handlową.

Poprawka 44
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Komisja, a w szczególności jej 
jednostka odpowiedzialna za obserwację 
rynku energii, powinna zapewniać 
okresowe międzysektorowe analizy zmian 
strukturalnych i perspektyw systemu 
energetycznego Wspólnoty, a w razie 
potrzeby bardziej szczegółowe analizy 
niektórych aspektów tego systemu 

(15) Komisja, a w szczególności jej 
jednostka odpowiedzialna za obserwację 
rynku energii, powinna zapewniać 
okresowe międzysektorowe analizy zmian 
strukturalnych i perspektyw systemu 
energetycznego Wspólnoty, a w razie 
potrzeby bardziej szczegółowe analizy 
niektórych aspektów tego systemu 
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energetycznego; analizy te powinny
w szczególności przyczyniać się do 
określenia potencjalnych braków
w zakresie infrastruktury i inwestycji
w kontekście długoterminowego 
zrównoważenia popytu na energię i jej 
podaży.

energetycznego; analizy te powinny 
uzupełniać podejścia krajowe, przyczyniać 
się do rozwoju wymiaru regionalnego,
a w szczególności przyczyniać się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez określenie
potencjalnych braków w zakresie 
infrastruktury i inwestycji oraz związanego
z nimi ryzyka w kontekście 
długoterminowego zrównoważenia popytu 
na energię i jej podaży.

Or. en

Poprawka 45
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Małe i średnie przedsiębiorstwa 
powinny móc korzystać z mechanizmu 
sprawozdawczości i monitorowania 
projektów inwestycyjnych w sektorze 
energetycznym, który wprowadza niniejsze 
rozporządzenie i dzięki któremu 
zgromadzone dane będą upubliczniane,
a w perspektywie długoterminowej będą 
przyczyniać się do rozwoju nowych i lepiej 
skoordynowanych trendów 
inwestycyjnych.

Or. en
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Poprawka 46
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Komisja może korzystać z pomocy 
ekspertów z państw członkowskich lub 
innych właściwych ekspertów w celu 
wypracowania wspólnego rozumienia oraz 
wspierania przejrzystości w odniesieniu do 
przyszłych zmian, co jest szczególnie 
istotne dla nowych podmiotów na rynku.

(16) Komisja może korzystać z pomocy 
ekspertów z państw członkowskich lub 
innych właściwych ekspertów w celu 
wypracowania wspólnego rozumienia 
potencjalnych braków w zakresie 
infrastruktury i związanego z nimi ryzyka 
oraz wspierania przejrzystości
w odniesieniu do przyszłych zmian, co jest 
szczególnie istotne dla nowych podmiotów 
na rynku.

Or. en

Poprawka 47
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Biorąc pod uwagę strukturę 
regularnej sprawozdawczości dla 
projektów inwestycyjnych, Komisja 
powinna dostarczać państwom 
członkowskim ocenę środków koniecznych 
do ograniczenia ryzyka 
niedoinwestowania lub 
niewystarczającego poziomu inwestycji.

Or. en
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Poprawka 48
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne ramy dla zgłaszania Komisji 
danych oraz informacji dotyczących 
projektów inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury energetycznej w sektorach 
ropy naftowej, gazu ziemnego, energii 
elektrycznej i biopaliw oraz projektów 
inwestycyjnych dotyczących dwutlenku 
węgla emitowanego przez te sektory.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne ramy dla zgłaszania Komisji 
danych oraz informacji dotyczących 
projektów inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury energetycznej w sektorach 
ropy naftowej, gazu, węgla, paliw 
odnawialnych do wykorzystania
w transporcie, ogrzewania i chłodzenia,
w tym ogrzewania i chłodzenia lokalnego, 
energii elektrycznej i nośników energii,
w szczególności wodorowych,
i składowania energii oraz projektów 
inwestycyjnych dotyczących 
wychwytywania, transportu i składowania 
dwutlenku węgla, a także instalacji 
jądrowych innych niż elektrownie 
jądrowe.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia zakres rozporządzenia i rozszerza go celem uwzględnienia 
wszystkich źródeł energii i całej infrastruktury związanej z różnego rodzaju źródłami energii.

Poprawka 49
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne ramy dla zgłaszania Komisji 
danych oraz informacji dotyczących 
projektów inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury energetycznej w sektorach
ropy naftowej, gazu ziemnego, energii 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne ramy dla zgłaszania Komisji 
informacji dotyczących danych na 
temat projektów inwestycyjnych
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elektrycznej i biopaliw oraz projektów 
inwestycyjnych dotyczących dwutlenku 
węgla emitowanego przez te sektory.

w zakresie infrastruktury ropy naftowej, 
gazu ziemnego, węgla, biopaliw, paliw 
jądrowych, oraz energii elektrycznej
w oparciu o te nośniki, a także
projektów inwestycyjnych dotyczących 
wychwytywania i utylizacji dwutlenku 
węgla emitowanego na jednostkę
wytwarzanej energii.

Or. pl

Uzasadnienie

W wersji pierwotnej mówi się np. o biopaliwach, ale pomija się takie nośniki, jak węgiel oraz 
paliwa jądrowe.

Poprawka 50
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne ramy dla zgłaszania Komisji 
danych oraz informacji dotyczących 
projektów inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury energetycznej w sektorach 
ropy naftowej, gazu ziemnego, energii 
elektrycznej i biopaliw oraz projektów 
inwestycyjnych dotyczących dwutlenku 
węgla emitowanego przez te sektory.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne ramy dla zgłaszania Komisji 
danych oraz informacji dotyczących 
projektów inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury energetycznej w sektorach 
ropy naftowej, gazu ziemnego, energii 
elektrycznej i biopaliw, które są 
realizowane zarówno na terenie Unii 
Europejskiej, jak również w krajach 
trzecich przez przedsiębiorstwa 
europejskie, oraz projektów 
inwestycyjnych dotyczących dwutlenku 
węgla emitowanego przez te sektory.

Or. ro
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie tekstu.

Poprawka 51
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne ramy dla zgłaszania Komisji 
danych oraz informacji dotyczących 
projektów inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury energetycznej w sektorach 
ropy naftowej, gazu ziemnego, energii 
elektrycznej i biopaliw oraz projektów 
inwestycyjnych dotyczących dwutlenku 
węgla emitowanego przez te sektory.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne ramy dla zgłaszania Komisji 
danych oraz informacji dotyczących 
projektów inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury energetycznej w sektorach 
ropy naftowej, gazu ziemnego, energii 
elektrycznej i biopaliw oraz projektów 
inwestycyjnych dotyczących 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla emitowanego przez te sektory.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie.

Poprawka 52
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
rodzajów projektów inwestycyjnych 
wymienionych w załączniku, w przypadku 
których rozpoczęto już prace lub planuje 
się ich rozpoczęcie w ciągu pięciu lat, oraz 
dla projektów wycofania infrastruktury
z eksploatacji planowanych w ciągu trzech 
lat.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
rodzajów projektów inwestycyjnych 
wymienionych w załączniku, w przypadku 
których rozpoczęto już prace lub planuje 
się ich rozpoczęcie w ciągu dziesięciu lat, 
oraz dla projektów wycofania 
infrastruktury z eksploatacji planowanych
w ciągu pięciu lat.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem opracowania odnośnych badań i scenariuszy istotne jest rozszerzenie zakresu 
obowiązywania rozporządzenia i objęcie nim projektów o dłuższym terminie realizacji.

Poprawka 53
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
rodzajów projektów inwestycyjnych
wymienionych w załączniku, w przypadku 
których rozpoczęto już prace lub planuje 
się ich rozpoczęcie w ciągu pięciu lat, oraz 
dla projektów wycofania infrastruktury
z eksploatacji planowanych w ciągu trzech
lat.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
do rodzajów projektów inwestycyjnych 
wymienionych w załączniku,
w przypadku których rozpoczęto już 
prace lub planuje się ich rozpoczęcie
w ciągu pięciu lat, oraz dla projektów 
wycofania infrastruktury z eksploatacji 
planowanych w ciągu pięciu lat.

Or. pl

Uzasadnienie

Informacja na temat całej infrastruktury lub jej części wycofywanej w ciągu pięciu, a nie 
trzech lat, stwarza lepszy horyzont planistyczny.

Poprawka 54
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „infrastruktura” oznacza wszelkie 
instalacje lub części instalacji związane

(1) „infrastruktura” oznacza wszelkie 
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z produkcją, przesyłem i składowaniem 
energii lub dwutlenku węgla;

instalacje lub części instalacji związane
z produkcją, przesyłem i składowaniem 
energii oraz jej nośników lub dwutlenku 
węgla;

Or. pl

Uzasadnienie

Można składować energię w sensie fizycznego rozumienia tego pojęcia, tj. energię cieplną, 
elektryczną lub potencjalną, np. wody, ale także chemiczną, zawartą w jej takich nośnikach, 
jak węglowodory, węgiel, wodór i inne.

Poprawka 55
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wycofanie istniejącej infrastruktury
z eksploatacji;

(c) częściowe lub całkowite wycofanie 
czasowe lub stałe istniejącej 
infrastruktury z eksploatacji;

Or. pl

Uzasadnienie

Wycofywanie z eksploatacji może być stałe lub czasowe, podyktowane remontami, a nawet 
celowymi przestojami.
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Poprawka 56
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) odbudowę i wykorzystywanie 
systemów przesyłowych dla gazo-
i ropociągów, budowę systemów 
sterowania i odbierania danych
w czasie rzeczywistym, a także 
tworzenie i stosowanie systemów 
służących zwiększeniu bezpieczeństwa 
dostaw gazu;

Or. ro

Uzasadnienie

Ważne jest, by do definicji „projektów inwestycyjnych” włączyć odbudowę
i wykorzystywanie systemów przesyłowych dla gazo- i ropociągów, systemy 
sterowania i odbierania danych w czasie rzeczywistym oraz systemy służące 
zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw gazu.

Poprawka 57
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 – litera (c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) rozwój nowych połączeń wzajemnych 
dla systemów przesyłu energii pomiędzy 
Unią Europejską a sąsiadującymi z nią 
krajami;

Or. ro
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Uzasadnienie

Ważne jest, by do definicji włączyć również połączenia wzajemne dla systemów przesyłu 
energii pomiędzy UE a sąsiadującymi z nią krajami.

Poprawka 58
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „projekty inwestycyjne na etapie 
planowania” oznaczają projekty 
inwestycyjne przed rozpoczęciem budowy
i poniesieniem kosztów kapitałowych lub 
przed wycofaniem infrastruktury
z eksploatacji, z uwzględnieniem 
projektów inwestycyjnych, których główne 
cechy (położenie geograficzne, 
wykonawca, przedsiębiorstwo, parametry 
techniczne itp.) mogą, w pełni lub 
częściowo, podlegać dalszym ocenom lub 
ostatecznemu zezwoleniu;

(3) „projekty inwestycyjne na etapie 
planowania” oznaczają projekty 
inwestycyjne, w których przypadku 
udzielono wszelkich niezbędnych 
upoważnień i pozwoleń;

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre projekty prawdopodobnie nigdy nie wykroczą poza etap wstępnego planowania lub 
mogą zaistnieć problemy z uzyskaniem dla nich koniecznych pozwoleń na późniejszym etapie,
w związku z czym ostatecznie nie dojdzie do inwestycji. Dlatego też Komisja powinna brać 
pod uwagę tylko te projekty, które uzyskały wszelkie niezbędne upoważnienia i pozwolenia.

Poprawka 59
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „projekty inwestycyjne na etapie 
planowania” oznaczają projekty 

(3) „projekty inwestycyjne na etapie 
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inwestycyjne przed rozpoczęciem budowy
i poniesieniem kosztów kapitałowych lub 
przed wycofaniem infrastruktury
z eksploatacji, z uwzględnieniem 
projektów inwestycyjnych, których główne 
cechy (położenie geograficzne, 
wykonawca, przedsiębiorstwo, parametry 
techniczne itp.) mogą, w pełni lub 
częściowo, podlegać dalszym ocenom lub 
ostatecznemu zezwoleniu;

planowania” oznaczają projekty 
inwestycyjne przed rozpoczęciem 
budowy i poniesieniem kosztów 
kapitałowych lub przed wycofaniem 
infrastruktury z eksploatacji,
z uwzględnieniem projektów 
inwestycyjnych, których główne cechy 
(położenie geograficzne, wykonawca, 
przedsiębiorstwo, wybrane 
podstawowe parametry techniczne
i eksploatacyjne nieujawniające
tajemnicy handlowej itp.) mogą, w pełni 
lub częściowo, podlegać dalszym 
ocenom lub ostatecznemu zezwoleniu;

Or. pl

Uzasadnienie

Parametry eksploatacyjne na ogół nie ujawniają tajemnicy handlowej, natomiast tylko 
niektóre, wybrane techniczne.

Poprawka 60
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „produkcja” oznacza wytwarzanie 
energii elektrycznej oraz przetwarzanie 
paliw, w tym biopaliw;

(6) „produkcja” oznacza produkcję ropy, 
gazu i węgla lub wytwarzanie energii 
elektrycznej, w tym połączoną produkcję 
ciepła i energii, lub produkcję ciepła,
w tym ogrzewanie i chłodzenie, lub 
przetwarzanie paliw, w tym biopaliw;

Or. en
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Uzasadnienie

Należy doprecyzować definicję celem odzwierciedlenia zakresu rozporządzenia
i dostosowania do terminu użytego w załączniku.

Poprawka 61
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) „system energetyczny” oznacza 
zamknięty układ wytwarzania energii, 
jej przesyłu, dystrybucji i użytkowania
w obrębie jednego państwa 
członkowskiego lub regionu;

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi o zamknięty krajowy system energetyczny bez możliwości ponadgranicznego przesyłu 
energii.

Poprawka 62
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) „wychwytywanie” oznacza proces 
wychwytywania dwutlenku węgla
z instalacji przemysłowych w celu 
składowania;

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja zgodna z dyrektywą 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Poprawka 63
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „przesył” oznacza przesyłanie źródeł
energii lub produktów bądź dwutlenku 
węgla poprzez sieć, a w szczególności 
poprzez:

(7) „przesył” oznacza przesyłanie 
energii elektrycznej oraz gazowych lub
ciekłych paliw bądź dwutlenku węgla 
poprzez sieć, a w szczególności 
poprzez:

(a) rurociągi inne niż sieci gazociągów 
kopalnianych i część gazociągów 
wykorzystywana przede wszystkim
w ramach dystrybucji lokalnej;

(a) rurociągi inne niż sieci gazociągów 
kopalnianych i część gazociągów 
wykorzystywanych przede wszystkim
w ramach dystrybucji lokalnej;

(b) połączone systemy bardzo wysokiego 
napięcia i wysokiego napięcia, inne niż 
systemy wykorzystywane przede 
wszystkim w ramach dystrybucji lokalnej;

(b) połączone systemy bardzo 
wysokiego napięcia i wysokiego 
napięcia, inne niż systemy 
wykorzystywane przede wszystkim
w ramach dystrybucji lokalnej;

Or. pl

Uzasadnienie

Przesył dotyczy nie tylko nośników energii - gazu, paliw ciekłych, a nawet stałych, ale także 
energii elektrycznej.



PE430.916v01-00 28/69 AM\798540PL.doc

PL

Poprawka 64
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) „interkonektor” oznacza 
ponadgraniczne międzysystemowe 
połączenie elektrycznej sieci 
przesyłowej lub rurociągów przesyłu 
gazowych lub płynnych węglowodorów
i produktów odgazowania, zgazowania
i upłynniania węgla, z możliwością ich 
przesyłu jedno lub dwustronnego;

Or. pl

Uzasadnienie

Pojęcie interkonektora dotyczy urządzeń, których funkcja polega na połączeniu ze sobą,
a więc na otwarciu dotychczas zamkniętych systemów energetycznych.

Poprawka 65
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) system lokalnego ogrzewania
i chłodzenia;

Or. en

Uzasadnienie

W projekcie rozporządzenia w definicji przesyłu nie wspomniano o systemie lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Mimo że sieci takiego ogrzewania i chłodzenia mają charakter 
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lokalny, należy uwzględnić inwestycje w tym zakresie, ponieważ cała UE czerpie korzyści
z wykorzystania tych sieci w takich dziedzinach, jak bezpieczeństwo dostaw, większa 
wydajność energetyczna i ograniczenie emisji. Ponadto główną przeszkodą dla rozbudowy 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia w Europie są koszty inwestycyjne, mimo że dzięki 
wykorzystaniu odzysku ciepła koszty infrastrukturalne zastępują koszty paliw.

Poprawka 66
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 8 – litera (a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „składowisko” oznacza system 
zamkniętych zbiorników 
magazynowych lub określoną strukturę 
geologiczną stanowiącą zamkniętą 
przestrzeń magazynową;

Or. pl

Uzasadnienie

Składowisko jest także materialnym elementem infrastruktury.

Poprawka 67
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„składowanie” oznacza stałe lub czasowe 
magazynowanie źródeł energii lub 
dwutlenku węgla w obiektach naziemnych
i podziemnych bądź w składowiskach 
geologicznych;

(b) „składowanie” oznacza stałe lub 
czasowe składowanie energii cieplnej, 
elektrycznej lub jej nośników oraz 
dwutlenku węgla w obiektach 
naziemnych i podziemnych bądź
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w geologicznych magazynach, tj.
w składowiskach;

Or. pl

Uzasadnienie

Nowa definicja pojęcia rozszerza rozumienie funkcji, jaką jest gromadzenie energii lub jej 
nośników.

Poprawka 68
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „składowanie” oznacza stałe lub 
czasowe magazynowanie źródeł energii 
lub dwutlenku węgla w obiektach 
naziemnych i podziemnych bądź
w składowiskach geologicznych;

(8) „składowanie” oznacza stałe lub 
czasowe magazynowanie źródeł energii
w obiektach naziemnych i podziemnych 
bądź w składowiskach geologicznych lub 
stałe i bezpieczne dla środowiska 
naturalnego związanie dwutlenku węgla
w podziemnych formacjach 
geologicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja składowania dwutlenku węgla powinna być zgodna z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego 
składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającą dyrektywę Rady 85/337/EWG, z dyrektywami 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 
2008/1/WE i z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006.
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Poprawka 69
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 10 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) źródła energii pierwotnej, takie jak ropa 
naftowa, gaz ziemny lub węgiel bądź 
źródła energii przetworzonej, takie jak 
energia elektryczna;

(a) źródła energii pierwotnej, takie jak 
ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel lub 
paliwa jądrowe bądź źródła energii 
przetworzonej, takie jak energia 
elektryczna;

Or. pl

Uzasadnienie

Paliwa jądrowe to też pierwotne źródło energii.

Poprawka 70
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 10 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) odnawialne źródła energii, w tym 
energia hydroelektryczna, biomasa, 
energia wiatrowa, energia słoneczna, 
energia fal i pływów oraz energia 
geotermiczna;

(b) odnawialne źródła energii, w tym 
energia wodna, biomasa, energia 
wiatrowa, energia słoneczna, energia 

fal i morskich pływów oraz energia 
geotermiczna;

Or. pl

Uzasadnienie

Potencjalna energia zgromadzona w wodzie znajdującej się w zbiornikach położonych na 
określonej wysokości może być przetwarzana na pracę mechaniczną lub energię elektryczną. 
Przypływy i odpływy, tj. pływy mają miejsce na otwartych akwenach morskich.
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Poprawka 71
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) „obiekty jądrowe” oznaczają:
(a) zakład wzbogacania, zakład produkcji 
paliwa jądrowego, elektrownię jądrową, 
zakład przetwarzania, reaktor badawczy, 
obiekty służące do przechowywania 
wypalonego paliwa; oraz
(b) obiekty służące do przechowywania 
odpadów promieniotwórczych znajdujące 
się w tym samym miejscu i bezpośrednio 
związane z obiektami jądrowymi 
wymienionymi w lit. a);

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno obejmować cały łańcuch infrastruktury związanej z energią 
jądrową. Tekst definicji został zaczerpnięty w dokładnym brzmieniu z art. 3 ust. 1 dyrektywy 
Rady 2009/71/EURATOM.

Poprawka 72
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) „dane sumaryczne” oznaczają dane 
zgromadzone na szczeblu krajowym lub 
regionalnym; jeżeli gromadzenie na 
szczeblu krajowym prowadziłoby do 
ujawnienia objętych tajemnicą handlową 
informacji dotyczących danego 
przedsiębiorstwa, dane można gromadzić 
na szczeblu regionalnym; Komisja 
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podejmuje decyzję o odpowiednim 
szczeblu regionalnym na podstawie 
wspólnego wniosku danych państw 
członkowskich lub wyznaczonych przez 
nie podmiotów;

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich gromadzenie danych na szczeblu krajowym nie 
byłoby wystarczające, ponieważ tylko jedno przedsiębiorstwo zostałoby objęte zakresem 
przedmiotowego rozporządzenia. Dlatego też w rozporządzeniu należy zapewnić możliwość 
gromadzenia danych również na szczeblu regionalnym. Jednak w celu zagwarantowania, że 
pojedyncze przedsiębiorstwa nie będą decydowały o tym, na jakim szczeblu dane będą 
gromadzone, Komisja podejmuje decyzję o odpowiednim szczeblu regionalnym na podstawie 
wspólnego wniosku danych państw członkowskich lub wyznaczonych przez nie podmiotów.

Poprawka 73
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) „organ specjalny” oznacza organ, 
któremu na mocy odpowiednich przepisów 
wspólnotowych dotyczących sektora 
energetycznego powierzono 
przygotowanie i przyjęcie 
ogólnowspólnotowych wieloletnich 
planów rozwoju sieci i inwestycji
w infrastrukturę energetyczną, taki jak 
europejska sieć operatorów systemów 
przesyłowych energii elektrycznej zgodnie
z art. 4 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej1 i europejska sieć operatorów 
systemów przesyłowych gazu zgodnie
z art. 4 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
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warunków dostępu do sieci przesyłowych 
gazu ziemnego2.
1 Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 15.
2 Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 36.

Or. en

Uzasadnienie

W projekcie rozporządzenia kilkakrotnie pojawia się odwołanie do organów specjalnych (zob. 
np. art. 3 ust. 2). Należy wyjaśnić, że zapis ten odnosi się konkretnie do organów operatorów 
systemów przesyłowych, o których mowa w trzecim pakiecie środków liberalizacji sektora 
energii przyjętym na przełomie wiosny i lata 2009 r. W związku z tym konieczne jest 
wymienienie ENTSO-E i ENTSO-G w innym miejscu. Najlepszym i najłatwiejszym sposobem 
jest ich wprowadzenie do definicji i umieszczenie wyjaśnienia odnoszącego się do całego 
rozporządzenia.

Poprawka 74
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) „system lokalnego ogrzewania” lub 
„lokalnego chłodzenia” oznacza 
dystrybucję energii termicznej w postaci 
pary, gorącej wody lub schłodzonych 
płynów, z centralnego źródła produkcji 
przez sieć do wielu budynków lub 
punktów w celu wykorzystania jej do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń 
lub procesów;

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy umieścić konkretne odniesienie do lokalnej produkcji ciepła, 
połączonej produkcji ciepła i energii, lokalnych systemów ogrzewania i chłodzenia. 
Większość opcji wymienionych w kontekście elektryczności zapewnia największą wydajność, 
jeżeli dostarczane jest ciepło lub jednocześnie ciepło i elektryczność. Definicja została 
zaczerpnięta w dokładnym brzmieniu z art. 2 lit. g) dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/28/WE.
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Poprawka 75
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie lub wyznaczone 
przez nie do tego zadania podmioty 
gromadzą wszystkie dane oraz informacje 
określone w niniejszym rozporządzeniu od 
początku 2010 r., a następnie co dwa lata, 
utrzymując w rozsądnych granicach 
obciążenia związane z gromadzeniem
i zgłaszaniem danych oraz informacji.

1. Państwa członkowskie lub wyznaczone 
przez nie do tego zadania podmioty 
gromadzą wszystkie dane oraz informacje 
określone w niniejszym rozporządzeniu od 
początku 2011 r., a następnie co dwa lata, 
utrzymując w rozsądnych granicach 
obciążenia związane z gromadzeniem
i zgłaszaniem danych oraz informacji.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z tym, że rozporządzenie zostanie przyjęte dopiero w 2010 r. nierealistyczne jest 
wymaganie składania sprawozdań począwszy od tego roku. W odniesieniu do składania 
sprawozdań przez organy specjalne zgodnie z ust. 2 lit. b) niemożliwe jest, by 
ogólnowspólnotowe dziesięcioletnie plany rozwoju sieci, które mają przyjąć ENTSO-E
i ENTSO-G, były dostępne w 2010 r., ponieważ odnośne przepisy będą miały zastosowanie 
dopiero od dnia 3 marca 2011 r.

Poprawka 76
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie lub wyznaczone 
przez nie do tego zadania podmioty 
gromadzą wszystkie dane oraz informacje 
określone w niniejszym rozporządzeniu od 
początku 2010 r., a następnie co dwa lata, 
utrzymując w rozsądnych granicach 
obciążenia związane z gromadzeniem
i zgłaszaniem danych oraz informacji. 

1. Państwa członkowskie lub wyznaczone 
przez nie do tego zadania podmioty 
gromadzą wszystkie dane oraz informacje 
określone w niniejszym rozporządzeniu od 
początku 2011 r., a następnie co dwa lata, 
utrzymując w rozsądnych granicach 
obciążenia związane z gromadzeniem
i zgłaszaniem danych oraz informacji. 
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Or. ro

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie wystarczającego czasu na przyjęcie i publikację 
sprawozdań oraz na przyjęcie na szczeblu krajowym środków gwarantujących zgodność
z postanowieniami przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 77
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszają one Komisji dane sumaryczne 
oraz istotne informacje dotyczące 
projektów w 2010 r., będącym pierwszym 
rokiem sprawozdawczym, a następnie co 
dwa lata.

Zgłaszają one Komisji dane sumaryczne 
oraz istotne informacje dotyczące 
projektów w 2011 r., będącym pierwszym 
rokiem sprawozdawczym, a następnie co 
dwa lata.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z tym, że rozporządzenie zostanie przyjęte dopiero w 2010 r. nierealistyczne jest 
wymaganie składania sprawozdań począwszy od tego roku. W odniesieniu do składania 
sprawozdań przez organy specjalne zgodnie z ust. 2 lit. b) niemożliwe jest, by 
ogólnowspólnotowe dziesięcioletnie plany rozwoju sieci, które mają przyjąć ENTSO-E
i ENTSO-G, były dostępne w 2010 r., ponieważ odnośne przepisy będą miały zastosowanie 
dopiero od dnia 3 marca 2011 r.

Poprawka 78
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszają one Komisji dane sumaryczne 
oraz istotne informacje dotyczące 
projektów w 2010 r., będącym pierwszym 
rokiem sprawozdawczym, a następnie co 

Zgłaszają one Komisji dane sumaryczne 
oraz istotne informacje dotyczące 
projektów w 2011 r., będącym pierwszym 
rokiem sprawozdawczym, a następnie co 
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dwa lata. dwa lata. 

Or. ro

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę nakłady na gromadzenie i zgłaszanie danych oraz fakt, że dane będą 
gromadzone począwszy od 2010 r., ważne jest, by przed zgłoszeniem danych zapewnić 
wystarczającą ilość czasu na wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1. W związku z tym rok 
2011wydaje się być odpowiednim terminem na przedstawienie pierwszego sprawozdania.

Poprawka 79
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie unikają 
powielania gromadzenia danych oraz 
minimalizują koszty ponoszone przez 
przedsiębiorstwa.

2. Państwa członkowskie unikają 
powielania gromadzenia danych, które są 
już wymagane na mocy istniejących 
przepisów UE, oraz minimalizują koszty 
ponoszone przez przedsiębiorstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Należy położyć nacisk na konieczność unikania podwójnej sprawozdawczości i zbędnych 
obciążeń administracyjnych.

Poprawka 80
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zdolności na etapie planowania lub 
budowy;

(a) zdolności wytwarzania, przesyłu lub 
składowania na etapie planowania lub 
budowy z zaznaczeniem, które 
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zdolności są w trakcie planowania,
a które w trakcie budowy;

Or. pl

Uzasadnienie

Dla oceny bezpieczeństwa energetycznego istotne jest rozróżnienie inwestycji, które mogą być 
uznane za "pewne" i przyczynią się do krótkoterminowej jego poprawy, od inwestycji, 
będących nadal na etapie planowania. W przypadku wytwarzania powód niepewności może 
być wynikiem procesu decyzyjnego, zaś w przypadku przesyłu - skomplikowanych procedur 
uzyskania pozwoleń.

Poprawka 81
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) szczegóły finansowania,
a w szczególności planowane kwoty
i źródła finansowania, w tym udział 
publicznego finansowania projektów 
inwestycyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest przekazywanie danych na temat planowanych źródeł finansowania infrastruktury 
energetycznej, zwłaszcza kwot i wymiaru finansowania projektów przez UE i państwa 
członkowskie, w celu opracowania szacunków i ukierunkowania finansowania publicznego.
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Poprawka 82
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) terminy udzielenia niezbędnych
upoważnień i pozwoleń budowlanych;

Or. en

Uzasadnienie

Jak zasugerowano w opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (TEN/411), 
celem niniejszego rozporządzenia powinna być także analiza postępów w zgłoszonych 
projektach z punktu widzenia planowanego harmonogramu.

Poprawka 83
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) technologie służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw, takie jak przesył
w dwie strony, możliwość przejścia na 
inny rodzaj paliwa lub jakiekolwiek inne 
istotne urządzenia;

(e) technologie służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw, takie jak 
międzysystemowy przesył w dwie 
strony, możliwość przejścia na inny 
rodzaj paliwa lub jakiekolwiek inne 
istotne urządzenia;

Or. pl

Uzasadnienie

Przesył powinien dotyczyć całej UE.
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Poprawka 84
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) okres niedostępności infrastruktury
w przypadku modernizacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zapobieżenie niedostępności urządzeń oraz jej skutkom
w kontekście dużych inwestycji.

Poprawka 85
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde zgłoszenie na mocy art. 3 
obejmuje wielkość zainstalowanych mocy 
na początku danego roku 
sprawozdawczego. 

3. Każde zgłoszenie na mocy art. 3 
obejmuje wielkość zainstalowanych 
mocy produkcyjnych, zdolności 
przesyłowych lub możliwości 
magazynowania na początku danego 
roku sprawozdawczego.

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi o uściślenie stosowanych pojęć.
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Poprawka 86
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde zgłoszenie na mocy art. 3 
obejmuje wielkość zainstalowanych mocy 
na początku danego roku 
sprawozdawczego.

3. Każde zgłoszenie na mocy art. 3 
obejmuje wielkość zainstalowanych mocy, 
które są dostępne na początku danego roku 
sprawozdawczego.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie.

Poprawka 87
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, wyznaczone 
przez nie podmioty lub, w stosownych 
przypadkach, organy odpowiedzialne za 
plany inwestycyjne dla sektora 
energetycznego UE zapewniają jakość, 
istotność, dokładność, jednoznaczność, 
terminowe przekazanie i spójność danych 
oraz informacji zgłaszanych Komisji.

1. Państwa członkowskie, wyznaczone 
przez nie podmioty lub, w stosownych 
przypadkach, organy odpowiedzialne za 
plany inwestycyjne dla sektora 
energetycznego UE zapewniają jakość, 
istotność, dokładność, jednoznaczność, 
terminowe przekazanie i spójność danych 
oraz informacji zgłaszanych Komisji,
a w szczególności dbają, aby inwestycje
w infrastrukturę energetyczną były
w pełni dostosowane do krajowego celu 
produkcji energii ze zrównoważonych 
źródeł odnawialnych oraz do krajowego 
planu działania w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Dane przekazywane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są wykorzystywane łącznie
z danymi przekazywanymi w związku z krajowymi planami działania w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych oraz uzupełniają je i powinny być z nimi w pełni zgodne, tak aby 
zrealizować cel WE w zakresie energii odnawialnej. Zob. też poprawka do art. 10 ust. 1.

Poprawka 88
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, wyznaczone 
przez nie podmioty lub, w stosownych 
przypadkach, organy odpowiedzialne za 
plany inwestycyjne dla sektora 
energetycznego UE zapewniają jakość, 
istotność, dokładność, jednoznaczność, 
terminowe przekazanie i spójność danych 
oraz informacji zgłaszanych Komisji.

1. Państwa członkowskie, wyznaczone 
przez nie podmioty lub, w stosownych 
przypadkach, organy specjalne
odpowiedzialne za plany inwestycyjne dla 
sektora energetycznego UE zapewniają 
jakość, istotność, dokładność, 
jednoznaczność, terminowe przekazanie
i spójność danych oraz informacji 
zgłaszanych Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika z nowej definicji w art. 2 ust. 10a, w której precyzuje się, że ENTSO-E
i ENTSO-G są „organami specjalnymi”.

Poprawka 89
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku organów odpowiedzialnych 
za plany inwestycyjne dla sektora 
energetycznego zgłaszane dane
i informacje są opatrywane odpowiednimi 
uwagami państw członkowskich 

W przypadku organów odpowiedzialnych 
za plany inwestycyjne dla sektora 
energetycznego zgłaszane dane
i informacje są opatrywane odpowiednimi 
uwagami państw członkowskich 
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dotyczącymi jakości zgromadzonych 
danych i informacji.

dotyczącymi jakości i istotności
zgromadzonych danych i informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, wyznaczone przez nie podmioty lub, w stosownych przypadkach, 
organy odpowiedzialne za specjalne plany inwestycyjne dla sektora energetycznego UE 
muszą zapewnić nie tylko jakość, ale także istotność przekazywanych danych.

Poprawka 90
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku organów odpowiedzialnych 
za plany inwestycyjne dla sektora 
energetycznego zgłaszane dane
i informacje są opatrywane odpowiednimi 
uwagami państw członkowskich 
dotyczącymi jakości zgromadzonych 
danych i informacji.

W przypadku organów specjalnych
odpowiedzialnych za plany inwestycyjne 
dla sektora energetycznego zgłaszane dane
i informacje są opatrywane odpowiednimi 
uwagami państw członkowskich 
dotyczącymi jakości zgromadzonych 
danych i informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika z nowej definicji w art. 2 ust. 10a, w której precyzuje się, że ENTSO-E
i ENTSO-G są „organami specjalnymi”.

Poprawka 91
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może opublikować dane oraz 
informacje przekazane na mocy 
niniejszego rozporządzenia,

2. Komisja publikuje dane oraz informacje 
przekazane na mocy niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w ramach 
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w szczególności w ramach analiz,
o których mowa w art. 10 ust. 3, jeżeli te 
dane oraz informacje publikuje się
w formie sumarycznej, nie ujawniając 
żadnych szczegółowych informacji 
dotyczących poszczególnych 
przedsiębiorstw.

analiz, o których mowa w art. 10 ust. 3. 
Ponadto Komisja zapewnia dostęp do
informacji dotyczących środowiska 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1367/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie 
zastosowania postanowień Konwencji
z Aarhus o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości
w sprawach dotyczących środowiska do 
instytucji i organów Wspólnoty1.

Państwa członkowskie lub wyznaczone 
przez nie podmioty zachowują poufność 
danych oraz informacji objętych tajemnicą 
handlową.

Państwa członkowskie lub wyznaczone 
przez nie podmioty zachowują poufność 
danych oraz informacji objętych tajemnicą 
handlową zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska2.
1 Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13.
2 Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest dostosowanie postanowień rozporządzenia do konwencji z Aarhus oraz 
do odnośnych środków wykonawczych na szczeblu WE i państw członkowskich, tj. 
rozporządzenia w sprawie Aarhus i dyrektywy w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska.

Poprawka 92
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może opublikować dane oraz 
informacje przekazane na mocy 
niniejszego rozporządzenia,
w szczególności w ramach analiz,
o których mowa w art. 10 ust. 3, jeżeli te 

2. Komisja, za zgodą państw 
członkowskich, może opublikować 
dane oraz informacje przekazane na 
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dane oraz informacje publikuje się
w formie sumarycznej, nie ujawniając 
żadnych szczegółowych informacji 
dotyczących poszczególnych 
przedsiębiorstw.

mocy niniejszego rozporządzenia,
w szczególności w ramach analiz,
o których mowa w art. 10 ust. 3, jeżeli 
te dane oraz informacje publikuje się
w formie zagregowanej, nie ujawniając
przy tym żadnych szczegółowych 
informacji dotyczących poszczególnych 
przedsiębiorstw, zwłaszcza
w przypadku, gdy w państwie 
członkowskim znajduje się tylko jedno
z takich przedsiębiorstw.

Or. pl

Uzasadnienie

Nie zawsze agregowanie danych technicznych pozwala utrzymać tajemnicę handlową, 
zwłaszcza gdy w obrębie danego państwa działa jedna firma danego typu.

Poprawka 93
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może opublikować dane oraz 
informacje przekazane na mocy 
niniejszego rozporządzenia,
w szczególności w ramach analiz,
o których mowa w art. 10 ust. 3, jeżeli te 
dane oraz informacje publikuje się
w formie sumarycznej, nie ujawniając 
żadnych szczegółowych informacji 
dotyczących poszczególnych 
przedsiębiorstw.

2. Komisja może opublikować dane oraz 
informacje przekazane na mocy 
niniejszego rozporządzenia,
w szczególności w ramach analiz,
o których mowa w art. 10 ust. 3, jeżeli te 
dane oraz informacje publikuje się
w formie sumarycznej, nie ujawniając 
żadnych szczegółowych informacji 
dotyczących poszczególnych 
przedsiębiorstw nienotowanych na 
giełdzie i nieuzależnionych
w przeważającej mierze od funduszy 
publicznych, jak również informacji 
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dotyczących osób fizycznych.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku przedsiębiorstw notowanych na giełdzie lub utrzymywanych w większości
z funduszy publicznych informacje te są publiczne i nie wymagają objęcia klauzulą poufności. 
Poprawka ma na celu zwiększenie przejrzystości z myślą o zainteresowanych podmiotach.

Poprawka 94
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może opublikować dane oraz 
informacje przekazane na mocy 
niniejszego rozporządzenia,
w szczególności w ramach analiz,
o których mowa w art. 10 ust. 3, jeżeli te 
dane oraz informacje publikuje się
w formie sumarycznej, nie ujawniając 
żadnych szczegółowych informacji 
dotyczących poszczególnych 
przedsiębiorstw.

2. Komisja może opublikować dane
sumaryczne oraz informacje przekazane na 
mocy niniejszego rozporządzenia,
w szczególności w ramach analiz,
o których mowa w art. 10 ust. 3, jeżeli te 
dane oraz informacje publikuje się
w formie sumarycznej na szczeblu 
krajowym lub regionalnym, nie ujawniając 
żadnych szczegółowych informacji 
dotyczących poszczególnych 
przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do publikacji danych sumarycznych należy unikać wystąpienia niekorzystnych 
warunków konkurencji w mniejszych krajach, w których działa tylko jeden lub kilku 
operatorów. Rozwiązaniem jest utajnienie danych ze szczebla regionalnego, na co należy 
położyć nacisk.
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Poprawka 95
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest odpowiedzialna za 
opracowanie, hosting, utrzymanie zasobów 
informatycznych i zarządzanie zasobami 
informatycznymi, które są potrzebne dla 
odbierania, przechowywania
i przetwarzania wszelkich danych oraz 
informacji zgłaszanych Komisji na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Komisja jest odpowiedzialna za 
opracowanie, hosting, utrzymanie 
zasobów informatycznych
i zarządzanie zasobami 
informatycznymi dla potrzeb 
planistycznych, które są potrzebne dla 
odbierania, przechowywania
i przetwarzania wszelkich danych oraz 
informacji dotyczących infrastruktury 
energetycznej zgłaszanych Komisji na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. pl

Uzasadnienie

Trzeba dodać czemu ma służyć owo przetwarzanie danych.

Poprawka 96
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W oparciu o przekazane dane oraz 
informacje i, w razie potrzeby, w oparciu
o wszelkie inne źródła danych, w tym dane 
zakupione przez Komisję, przynajmniej raz 
na dwa lata Komisja zapewnia 
międzysektorowe analizy zmian 
strukturalnych i pespektyw systemu 

1. W oparciu o przekazane dane oraz 
informacje i, w razie potrzeby, w oparciu
o wszelkie inne źródła danych, w tym
krajowe plany działania w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych, a zwłaszcza 
wszelkie dane dotyczące 
zdecentralizowanych źródeł energii 
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energetycznego UE, mając szczególnie na 
celu:

odnawialnej, których moc jest niższa od 
wartości określonych w załączniku, oraz 
dane zakupione przez Komisję, 
przynajmniej raz na dwa lata Komisja 
zapewnia międzysektorowe analizy zmian 
strukturalnych i pespektyw systemu 
energetycznego UE, mając szczególnie na 
celu:

Or. en

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu swoich scenariuszy Komisja Europejska powinna także wziąć pod 
uwagę zdecentralizowaną produkcję energii, która nie podlega zakresowi rozporządzenia, ale 
będzie uwzględniona w krajowych planach działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych. W scenariuszach Komisji należy też uwzględnić i rozpatrzyć ewentualną 
nadwyżkę produkcji energii. Zob. też poprawka do art. 6 ust. 2.

Poprawka 97
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) określenie potencjalnych przyszłych 
rozbieżności między popytem a podażą;

(a) określenie potencjalnych przyszłych 
rozbieżności oraz wszelkich nadwyżek
w popycie i podaży energii, w tym 
nadwyżek ciepła z przemysłu i produkcji 
energii elektrycznej wykorzystywanej
w sieciach lokalnego ogrzewania
i chłodzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu swoich scenariuszy Komisja Europejska powinna także wziąć pod 
uwagę zdecentralizowaną produkcję energii, która nie podlega zakresowi rozporządzenia, ale 
będzie uwzględniona w krajowych planach działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych. W scenariuszach Komisji należy też uwzględnić i rozpatrzyć ewentualną 
nadwyżkę produkcji energii. Zob. też poprawka do art. 6 ust. 2.
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Poprawka 98
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) określenie ryzyka nadmiernej 
zależności od danej infrastruktury 
energetycznej;

Or. fr

Poprawka 99
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) monitorowanie projektów 
inwestycyjnych spoza UE;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka do podpunktów 2.1 i 3.2 załącznika.

Poprawka 100
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera (c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) analizę przebiegu projektów 
inwestycyjnych od dnia udzielenia 
upoważnień i pozwoleń budowlanych;

Or. en
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Uzasadnienie

Istotna jest analiza przebiegu projektu po udzieleniu pozwoleń budowlanych, w szczególności 
przedziału czasowego, w którym nastąpiło uruchomienie infrastruktury.

Poprawka 101
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera (c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) weryfikację przestrzegania 
zobowiązań państw członkowskich, 
zwłaszcza w dziedzinie energii 
odnawialnych;

Or. fr

Poprawka 102
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera (c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cc) analizę starzenia się sieci i potrzeb 
inwestycyjnych.

Or. fr

Poprawka 103
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia, że podczas analiz,
o których mowa w ust. 1, projekty będące 



AM\798540PL.doc 51/69 PE430.916v01-00

PL

na wczesnym etapie opracowywania są 
oceniane w oparciu
o prawdopodobieństwo ukończenia.

Or. en

Uzasadnienie

Jest istotne, aby analizy nie przedstawiały wypaczonego obrazu sytuacji.

Poprawka 104
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu opracowania analiz, o których 
mowa w ust. 1, Komisja może korzystać
z pomocy ekspertów z państw 
członkowskich lub wszelkich innych 
ekspertów posiadających specjalne 
kompetencje w danej dziedzinie.

2. W celu opracowania analiz Komisja
prowadzi skoordynowaną współpracę
z organami odpowiedzialnymi za plany 
inwestycyjne dla sektora energetycznego 
UE i może korzystać z pomocy ekspertów
z państw członkowskich lub wszelkich 
innych ekspertów posiadających specjalne 
kompetencje w danej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 105
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu opracowania analiz, o których 
mowa w ust. 1, Komisja może korzystać
z pomocy ekspertów z państw 
członkowskich lub wszelkich innych 
ekspertów posiadających specjalne 
kompetencje w danej dziedzinie.

2. W celu opracowania analiz, o których 
mowa w ust. 1, Komisja konsultuje się
z opinią publiczną, w tym z wszelkimi 
odnośnymi grupami i stowarzyszeniami, 
oraz może korzystać z pomocy ekspertów
z państw członkowskich lub wszelkich 
innych ekspertów posiadających specjalne 
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kompetencje w danej dziedzinie.

Or. en

Uzasadnienie

Proces opracowywania przez Komisję scenariuszy dotyczących energii w WE powinien 
umożliwić pełny udział opinii publicznej.

Poprawka 106
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja dostarcza państwom 
członkowskim ocenę środków koniecznych 
do ograniczenia ryzyka 
niedoinwestowania lub 
niewystarczającego poziomu inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest dostarczanie państwom członkowskim informacji zwrotnych.

Poprawka 107
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może omawiać analizy
z zainteresowanymi stronami. Komisja 
przekazuje gotowe analizy Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
oraz dokonuje ich publikacji.

3. Komisja może omawiać analizy
z zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 
6 ust. 1. Komisja przekazuje gotowe 
analizy Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu oraz dokonuje 
ich publikacji.
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Or. nl

Uzasadnienie

Komisja może omawiać analizy z zainteresowanymi stronami, jeżeli wyrazi takie życzenie.
W związku z tym, że niderlandzkie tłumaczenie angielskiego pojęcia „zainteresowane strony” 
jest mniej konkretne niż oryginał, należy dodać odniesienie do art. 6 ust. 1, w którym jest 
mowa o tych zainteresowanych stronach.

Poprawka 108
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja celem zachowania 
spójności pomiędzy różnymi 
publikacjami w zakresie monitorowania 
powinna uwzględnić wieloletnie plany 
inwestycyjne infrastruktury 
energetycznej przygotowywane przez 
specjalne ciała powołane zgodnie
z innymi aktami prawnymi, np. 
rozporządzeniem (WE) nr 714/2009 dla 
elektroenergetyki.

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi o ewentualne korygowanie niespójności w dostarczanych informacjach.
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Poprawka 109
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu poprawy jakości danych Komisja, 
dokonując przeglądu, o którym mowa
w akapicie pierwszym, zbada
w odpowiednich przypadkach minimalne 
progi określone w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia i może 
wymagać od państw członkowskich 
wyszczególnienia głównych parametrów 
infrastruktury lub mocy będących na 
etapie planowania lub budowy.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagany jest formularz obejmujący główne parametry infrastruktury lub mocy będących na 
etapie planowania lub budowy, jako że „główne parametry” są wymienione – jednakże bez 
definicji – w art. 5 ust. 1 lit. b); z drugiej strony wymaganie formularza w obecnym wniosku 
dotyczącym rozporządzenia spowolniłoby wdrażanie (zob. także opinia (TEN/411) 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego).

Poprawka 110
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 1 – podpunkt -1.1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1.1. Wytwarzanie
- Instalacje wydobywcze o mocy co 
najmniej 20 000 baryłek na dzień.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zgodność z całością tekstu wniosku dotyczącego rozporządzenia.



AM\798540PL.doc 55/69 PE430.916v01-00

PL

Poprawka 111
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ostatni ustęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyłączeniem zakładów chemicznych, 
które nie produkują oleju opałowego lub 
paliw silnikowych bądź produkują je 
wyłącznie w formie produktów ubocznych.

Z wyłączeniem zakładów chemicznych, 
które nie produkują oleju opałowego lub 
paliw silnikowych bądź produkują je 
wyłącznie w formie produktów ubocznych
(poniżej 10% rocznej produkcji mierzonej 
objętością).

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie techniczne.

Poprawka 112
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ostatni ustęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty te obejmują również 
inwestycje mające na celu odbudowę
i wykorzystywanie systemów przesyłowych 
dla gazo- i ropociągów, budowę systemów 
sterowania i odbierania danych w czasie 
rzeczywistym, a także tworzenie
i stosowanie systemów służących 
zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw 
produktów naftowych.

Z wyłączeniem rurociągów
o przeznaczeniu wojskowym oraz 
rurociągów zasilających zakłady 
niewchodzące w zakres pkt 1.1.

Z wyłączeniem rurociągów
o przeznaczeniu wojskowym oraz 
rurociągów zasilających zakłady 
niewchodzące w zakres pkt 1.1.
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Or. ro

Uzasadnienie

Projekty te powinny obejmować również inwestycje mające na celu odbudowę
i wykorzystywanie systemów przesyłowych dla gazo- i ropociągów, budowę systemów 
sterowania i odbierania danych w czasie rzeczywistym, a także tworzenie systemów służących 
zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw produktów naftowych.

Poprawka 113
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ostatni ustęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyłączeniem rurociągów
o przeznaczeniu wojskowym oraz 
rurociągów zasilających zakłady 
niewchodzące w zakres pkt 1.1.

Z wyłączeniem rurociągów zasilających 
zakłady niewchodzące w zakres pkt 1.1.

Or. en

Uzasadnienie

Instalacje o przeznaczeniu wojskowym nie powinny być wyłączone, ponieważ mogłoby to 
prowadzić do wyłączenia znacznej części infrastruktury, zależnie od definicji w państwach 
członkowskich. Niniejsza poprawka oczywiście pozostaje bez wpływu na dalsze traktowanie 
tych informacji przez Komisję Europejską jako informacji poufnych.

Poprawka 114
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ostatni ustęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty te obejmują również inwestycje 
mające na celu wykorzystywanie instalacji 
magazynowych ropy i produktów 
naftowych oraz tworzenie systemów 
sterowania i odbierania danych w czasie 
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rzeczywistym.
Z wyłączeniem zbiorników
o przeznaczeniu wojskowym oraz 
zbiorników zasilających zakłady 
niewchodzące w zakres pkt 1.1.

Z wyłączeniem zbiorników
o przeznaczeniu wojskowym oraz 
zbiorników zasilających zakłady 
niewchodzące w zakres pkt 1.1.

Or. ro

Uzasadnienie

Projekty te powinny obejmować również inwestycje mające na celu wykorzystywanie 
instalacji magazynowych ropy i produktów naftowych oraz tworzenie systemów sterowania
i odbierania danych w czasie rzeczywistym.

Poprawka 115
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ostatni ustęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyłączeniem zbiorników
o przeznaczeniu wojskowym oraz 
zbiorników zasilających zakłady 
niewchodzące w zakres pkt 1.1.

Z wyłączeniem zbiorników zasilających 
zakłady niewchodzące w zakres pkt 1.1.

Or. en

Uzasadnienie

Instalacje o przeznaczeniu wojskowym nie powinny być wyłączone, ponieważ mogłoby to 
prowadzić do wyłączenia znacznej części infrastruktury, zależnie od definicji w państwach 
członkowskich. Niniejsza poprawka oczywiście pozostaje bez wpływu na dalsze traktowanie 
tych informacji przez Komisję Europejską jako informacji poufnych.
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Poprawka 116
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – podpunkt -2.1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-2.1. Wytwarzanie
- Instalacje wydobywcze o mocy co 
najmniej 0,1 mln m3 na dzień.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zgodność z całością tekstu wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Poprawka 117
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – podpunkt 2.1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rurociągi i projekty stanowiące przedmiot 
wspólnego zainteresowania określone
w wytycznych ustanowionych na mocy 
art. 155 Traktatu WE.

Rurociągi stanowiące istotne połączenia
w krajowych lub międzynarodowych 
sieciach połączonych oraz rurociągi
i projekty stanowiące przedmiot wspólnego 
zainteresowania określone w wytycznych 
ustanowionych na mocy art. 155 Traktatu 
WE oraz projekty, o których mowa
w załączniku do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 663/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 
ustanawiającego program wspomagania 
naprawy gospodarczej poprzez przyznanie 
pomocy finansowej Wspólnoty na projekty
w dziedzinie energetyki1.
________________
1Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 31.

Or. en
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Uzasadnienie

Konsultacja z Wydziałem Prawnym Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 118
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ostatni ustęp a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty te obejmują również 
inwestycje mające na celu odbudowę
i wykorzystywanie systemów przesyłowych 
dla gazociągów, budowę systemów 
sterowania i odbierania danych w czasie 
rzeczywistym, a także tworzenie systemów 
służących zwiększeniu bezpieczeństwa 
dostaw gazu.

Or. ro

Uzasadnienie

Projekty te powinny obejmować również inwestycje mające na celu odbudowę
i wykorzystywanie systemów przesyłowych dla gazociągów, budowę systemów sterowania
i odbierania danych w czasie rzeczywistym, a także tworzenie systemów służących 
zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw gazu.

Poprawka 119
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – podpunkt 2.3 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Oprogramowanie i sprzęt komputerowy 
umożliwiający w czasie rzeczywistym 
monitorowanie zapasów gazu i składanie 
sprawozdań na ich temat do właściwych 
agencji UE.
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Or. en

Uzasadnienie

System informatyczny stanowi kluczową inwestycję w infrastrukturę i jest niezbędny do 
zwiększenia i poprawy wysiłków na rzecz dobrze funkcjonującego systemu ostrzegania
i zapobiegania w dziedzinie bezpieczeństwa gazowego. Zapewni on też możliwość 
prawidłowej realizacji programu N-1.

Poprawka 120
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ostatni ustęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty te obejmują również inwestycje 
mające na celu wykorzystywanie instalacji 
magazynowych gazu ziemnego oraz 
tworzenie systemów sterowania
i odbierania danych w czasie 
rzeczywistym.

Z wyłączeniem gazociągów, terminali
i instalacji o przeznaczeniu wojskowym 
oraz instalacji zasilających zakłady 
chemiczne, które nie wytwarzają 
produktów energetycznych lub wytwarzają 
je wyłącznie w formie produktów 
ubocznych.

Z wyłączeniem gazociągów, terminali
i instalacji o przeznaczeniu wojskowym 
oraz instalacji zasilających zakłady 
chemiczne, które nie wytwarzają 
produktów energetycznych lub wytwarzają 
je wyłącznie w formie produktów 
ubocznych.

Or. ro

Uzasadnienie

Projekty te powinny obejmować również inwestycje mające na celu wykorzystywanie 
instalacji magazynowych gazu ziemnego oraz tworzenie systemów sterowania i odbierania 
danych w czasie rzeczywistym.
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Poprawka 121
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ostatni ustęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyłączeniem gazociągów, terminali
i instalacji o przeznaczeniu wojskowym 
oraz instalacji zasilających zakłady 
chemiczne, które nie wytwarzają 
produktów energetycznych lub wytwarzają 
je wyłącznie w formie produktów 
ubocznych.

Z wyłączeniem gazociągów, terminali
i instalacji zasilających zakłady chemiczne, 
które nie wytwarzają produktów 
energetycznych lub wytwarzają je 
wyłącznie w formie produktów ubocznych.

Or. en

Uzasadnienie

Instalacje o przeznaczeniu wojskowym nie powinny być wyłączone, ponieważ mogłoby to 
prowadzić do wyłączenia znacznej części infrastruktury, zależnie od definicji w państwach 
członkowskich. Niniejsza poprawka oczywiście pozostaje bez wpływu na dalsze traktowanie 
tych informacji przez Komisję Europejską jako informacji poufnych.

Poprawka 122
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. WĘGIEL, WĘGIEL BRUNATNY
I ŁUPKI NAFTOWE
- Nowe lub powiększone kopalnie 
odkrywkowe o rocznej produkcji nie 
mniejszej niż [xx] ton;
- Nowe lub powiększone kopalnie 
głębinowe o rocznej produkcji nie 
mniejszej niż [xx] ton;

Or. en
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Uzasadnienie

Węgiel jest wymieniony w definicji źródeł energii, zatem załącznik powinien zawierać punkt 
dotyczący infrastruktury węglowej.

Poprawka 123
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Węgiel
- Instalacje wydobywcze o mocy co 
najmniej XXX;
- Instalacje produkcyjne o mocy co 
najmniej XXX.

Or. en

Poprawka 124
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – podpunkt 3.1 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Instalacje wykorzystujące technologie 
skoncentrowanej energii słonecznej, 
geotermiczne, fotowoltaiczne (generatory
o mocy zespołu nie mniejszej niż 10 MW);

- Instalacje wykorzystujące technologie 
skoncentrowanej energii słonecznej, 
geotermiczne (generatory o mocy zespołu 
nie mniejszej niż 10 MW) oraz instalacje 
fotowoltaiczne (o mocy nie mniejszej niż 
1 MW);

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku instalacji fotowoltaicznych proponowany próg wydaje się zbyt wysoki i nie 
odpowiada zdecentralizowanemu charakterowi technologii fotowoltaicznej. Zachowanie 
progu w wysokości 10 MW oznaczałoby w praktyce, że uwzględniono by mniej niż 10% 
instalacji fotowoltaicznych.
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Poprawka 125
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – podpunkt 3.1 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Instalacje wykorzystujące technologie 
skoncentrowanej energii słonecznej, 
geotermiczne, fotowoltaiczne (generatory
o mocy zespołu nie mniejszej niż 10 MW);

- Instalacje wykorzystujące technologie 
skoncentrowanej energii słonecznej, 
geotermiczne, fotowoltaiczne (generatory
o mocy zespołu nie mniejszej niż 5 MW);

Or. en

Uzasadnienie

Według przybliżonych szacunków zachowanie progu w wysokości 10 MW oznaczałoby
w praktyce, że uwzględniono by mniej niż 10% instalacji fotowoltaicznych.

Poprawka 126
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – podpunkt 3.1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Instalacje wytwórcze na biomasę/odpady
(generatory o mocy zespołu nie mniejszej 
niż 10 MW);

- Instalacje wytwórcze na
biomasę/biopłyny/odpady (generatory
o mocy zespołu nie mniejszej niż 5 MW);

Or. en
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Poprawka 127
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – podpunkt 3.1 – tiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Zdecentralizowane instalacje produkcji 
energii odnawialnej połączone z siecią 
elektryczną lub posiadające umowę 
odkupu z przedsiębiorstwem, których 
łączna zdolność produkcji przekracza 
10MW. 

Or. fr

Poprawka 128
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – podpunkt 3.2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Napowietrzne linie przesyłowe, jeśli 
zostały zaprojektowane dla napięcia nie 
mniejszego niż 150 kV;

- Napowietrzne linie przesyłowe, jeśli 
zostały zaprojektowane dla napięcia nie 
mniejszego niż 100 kV;

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie obecnego napięcia w wysokości 150 kV mogłoby spowodować wykluczenie wielu 
linii o napięciu 110 kV planowanych w niektórych państwach członkowskich.

Poprawka 129
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – podpunkt 3.2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Projekty stanowiące przedmiot - Projekty stanowiące przedmiot 
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wspólnego zainteresowania określone
w wytycznych ustanowionych na mocy 
art. 155 Traktatu WE.

wspólnego zainteresowania określone
w wytycznych ustanowionych na mocy art. 
155 Traktatu WE oraz projekty, o których 
mowa w załączniku do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 663/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 
ustanawiającego program wspomagania 
naprawy gospodarczej poprzez przyznanie 
pomocy finansowej Wspólnoty na projekty
w dziedzinie energetyki1.
________________
1Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 31.

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacja z Wydziałem Prawnym Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 130
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – podpunkt 3.2 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Sieć lokalnego ogrzewania o średnicy co 
najmniej 300 mm.

Or. en

Uzasadnienie

Infrastruktury lokalnego ogrzewania mają strategiczne znaczenie dla realizacji celów na rok 
2020 – większej efektywności i zwiększonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii na 
rynkach ogrzewania i chłodzenia. Należy o nich wspomnieć we wniosku.
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Poprawka 131
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – podpunkt 3.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2a. Instalacje składowania i inne 
instalacje jądrowe
- Instalacje składowania energii 
elektrycznej;
- Instalacje składowania odpadów 
radioaktywnych;
- Instalacje jądrowe inne niż wymienione
w pkt 3.1 tiret pierwsze i w pkt 3.3 tiret 
drugie. 

Or. en

Poprawka 132
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 5 – podpunkt -5.1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-5.1. Wychwytywanie
- Instalacje wychwytywania CO2

połączone z instalacjami wytwórczymi,
o których mowa w pkt 1.1 i 3.1 
(w stosownych przypadkach), o zdolności 
wychwytywania nie mniejszej niż 
100 kt/rok.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zgodność z całością tekstu wniosku dotyczącego rozporządzenia.
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Poprawka 133
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 5 – podpunkt 5.2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Instalacje składowania (obiekt lub 
kompleks składowania o zdolności nie 
mniejszej niż 100 kt).

- Instalacje składowania (obiekt lub 
kompleks składowania o zdolności nie 
mniejszej niż 100 kt/rok).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zgodność z całością tekstu wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Poprawka 134
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ostatni ustęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy punkt ma też zastosowanie do 
projektów dotyczących składowania 
dwutlenku węgla w składowiskach 
geologicznych, przewidzianych
w rozporządzeniu ustanawiającym 
program wspomagania naprawy 
gospodarczej poprzez przyznanie pomocy 
finansowej Wspólnoty na projekty
w dziedzinie energetyki.

Z wyłączeniem instalacji składowania 
przeznaczonych do celów badań i rozwoju 
technologicznego.

Z wyłączeniem instalacji składowania 
przeznaczonych do celów badań i rozwoju 
technologicznego.

Or. ro

Uzasadnienie

Ważne jest, by niniejszy punkt uwzględniał też projekty dotyczące składowania dwutlenku 
węgla w składowiskach geologicznych, przewidziane w rozporządzeniu ustanawiającym 
program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej 
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Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki.

Poprawka 135
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ostatni ustęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty te obejmują również inwestycje 
mające na celu wykorzystywanie instalacji 
składowania dwutlenku węgla oraz 
tworzenie systemów sterowania
i odbierania danych w czasie 
rzeczywistym.

Z wyłączeniem instalacji składowania 
przeznaczonych do celów badań i rozwoju 
technologicznego.

Z wyłączeniem instalacji składowania 
przeznaczonych do celów badań i rozwoju 
technologicznego.

Or. ro

Uzasadnienie

Projekty te powinny obejmować również inwestycje mające na celu wykorzystywanie 
instalacji składowania dwutlenku węgla oraz tworzenie systemów sterowania i odbierania 
danych w czasie rzeczywistym.

Poprawka 136
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ostatni ustęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyłączeniem instalacji składowania 
przeznaczonych do celów badań i rozwoju 
technologicznego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy wyłączać projektów badawczo-rozwojowych, ponieważ oznaczałoby to w praktyce, 
że w ciągu następnych 10-15 lat nie byłyby dostępne żadne informacje na temat 
wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. Zasadniczo dyrektywa w sprawie 
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wychwytywania i składowania dwutlenku węgla ma zastosowanie również do takich 
instalacji.


