
AM\801609PL.doc PE438.187v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2009/0108(COD)

19.1.2010

POPRAWKI
44 - 207

Projekt sprawozdania
Alejo Vidal-Quadras
(PE430.654v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu 
ziemnego i uchylającego dyrektywę 2004/67/WE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))



PE438.187v01-00 2/117 AM\801609PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\801609PL.doc 3/117 PE438.187v01-00

PL

Poprawka 44
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Gaz ziemny (dalej „gaz”) jest ważnym 
elementem zaopatrzenia energetycznego 
Wspólnoty, pokrywającym czwartą część 
zaopatrzenia w źródła energii pierwotnej i 
wykorzystywanym głównie do 
wytwarzania energii elektrycznej, 
ogrzewania, jako surowiec przemysłowy i 
jako paliwo w transporcie.

(1) Gaz ziemny (dalej „gaz”) jest ważnym 
elementem zaopatrzenia energetycznego 
Wspólnoty, pokrywającym czwartą część 
zaopatrzenia w źródła energii pierwotnej i 
wykorzystywanym głównie do 
wytwarzania energii elektrycznej, 
ogrzewania, jako surowiec przemysłowy i 
jako paliwo w transporcie. Gaz ziemny to 
najbardziej przyjazne dla środowiska 
paliwo kopalne, stanowiące niezawodne i 
wypróbowane rozwiązanie, które w 
okresach największego zapotrzebowania 
wspiera technologie bazujące na 
odnawialnych źródłach energii.

Or. el

Poprawka 45
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Podjęte dotychczas na szczeblu 
wspólnotowym środki dotyczące 
bezpieczeństwa dostaw gazu nadal 
pozostawiają jednak państwom 
członkowskim dużą swobodę decydowania 
o wyborze środków. W przypadku 
wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa 
dostaw w państwie członkowskim istnieje 
ryzyko, że podjęte jednostronnie przez to 
państwo środki mogą zagrażać 
prawidłowemu funkcjonowaniu 
wewnętrznego rynku gazu. Niedawne 
doświadczenia wykazały, że ryzyko to jest 

(4) Podjęte dotychczas na szczeblu Unii 
Europejskiej środki dotyczące
bezpieczeństwa dostaw gazu nadal 
pozostawiają jednak państwom 
członkowskim dużą swobodę decydowania 
o wyborze środków. Aby umożliwić 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku gazu 
ziemnego również w przypadku 
niedoborów w dostawach, niezbędna jest 
zatem lepsza koordynacja działań na 
wypadek sytuacji kryzysowych, zarówno w 
zakresie działań zapobiegawczych, jak i 
reakcji na konkretne zakłócenia w 
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realne. Aby umożliwić funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego 
również w przypadku niedoborów w 
dostawach, niezbędna jest zatem lepsza 
koordynacja działań na wypadek sytuacji 
kryzysowych, zarówno w zakresie działań 
zapobiegawczych, jak i reakcji na 
konkretne zakłócenia w dostawach.

dostawach. Istotne znaczenie ma jednak, 
aby nie ograniczać możliwości państw 
członkowskich w zakresie tworzenia 
środków dostosowanych do ich konkretnej 
sytuacji.

Or. en

Poprawka 46
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro
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Uzasadnienie

Działania zapobiegawcze są mniej kosztowne, zaś ograniczenie zużycia energii i korzystanie 
w każdej sytuacji ze źródeł alternatywnych jest bardzo istotne. Dlatego niezmiernie ważne jest 
wspieranie takich działań.

Poprawka 47
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. lt
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Poprawka 48
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W związku z zasadniczym znaczeniem 
współpracy międzynarodowej w 
gwarantowaniu obywatelom państw 
członkowskich UE bezpieczeństwa dostaw 
gazu wszelkie odpowiednie strategie 
polityczne i plany działań UE muszą 
opierać się na zasadzie wzajemnego 
poszanowania zaangażowanych krajów 
trzecich; rozwiązania wszelkich 
ewentualnych problemów należy szukać 
na drodze dialogu politycznego i 
negocjacji.

Or. en

Poprawka 49
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Drogi i źródła zaopatrzenia Wspólnoty 
w gaz powinny przyczyniać się do
bezpieczeństwa dostaw do całej 
Wspólnoty, jak i do poszczególnych 
państw członkowskich. W przyszłości 
bezpieczeństwo dostaw uzależnione będzie 
od zmian w strukturze paliw, rozwoju 
produkcji we Wspólnocie i w 
zaopatrujących ją krajach trzecich oraz 
inwestycji w instalacje magazynowe i 
drogi przesyłowe na terenie Wspólnoty i 
poza nim, w tym w instalacje do 
skroplonego gazu ziemnego.

(5) Dywersyfikacja dróg i źródeł
zaopatrzenia Wspólnoty w gaz ma 
zasadnicze znaczenie dla poprawy 
bezpieczeństwa dostaw do całej 
Wspólnoty, jak i do poszczególnych 
państw członkowskich. W przyszłości 
bezpieczeństwo dostaw uzależnione będzie 
od wzrostu wydajności energetycznej, 
zmian w strukturze paliw, rozwoju 
produkcji we Wspólnocie i w 
zaopatrujących ją krajach trzecich oraz 
inwestycji w instalacje magazynowe i w 
dywersyfikację dróg i źródeł zaopatrzenia
na terenie Wspólnoty i poza nim, w tym w 
instalacje do skroplonego gazu ziemnego. 
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Or. ro

Uzasadnienie

Ograniczenie zużycia gazu i zastąpienie gazu jako głównego źródła źródłami alternatywnymi 
musi stać się stałym priorytetem.

Poprawka 50
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Drogi i źródła zaopatrzenia Wspólnoty
w gaz powinny przyczyniać się do 
bezpieczeństwa dostaw do całej Wspólnoty, 
jak i do poszczególnych państw 
członkowskich. W przyszłości 
bezpieczeństwo dostaw uzależnione będzie 
od zmian w strukturze paliw, rozwoju 
produkcji we Wspólnocie i w 
zaopatrujących ją krajach trzecich oraz 
inwestycji w instalacje magazynowe i 
drogi przesyłowe na terenie Wspólnoty i 
poza nim, w tym w instalacje do 
skroplonego gazu ziemnego.

(5) Drogi i źródła zaopatrzenia Unii w gaz 
powinny przyczyniać się do 
bezpieczeństwa dostaw zarówno do całej 
Unii, jak i do poszczególnych państw 
członkowskich. W przyszłości 
bezpieczeństwo dostaw uzależnione będzie 
od zmian w strukturze paliw, rozwoju 
produkcji w Unii i w zaopatrujących ją 
krajach trzecich oraz inwestycji w 
instalacje magazynowe i w dywersyfikację
dróg i źródeł zaopatrzenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem gazociągu Nabucco, na 
terenie Unii i poza nim, w tym w instalacje 
do skroplonego gazu ziemnego. 

Or. en

Poprawka 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Realny jest scenariusz awarii 
największej pojedynczej infrastruktury 
gazowniczej lub źródła zaopatrzenia w 
gaz, zwany zasadą N-1. Przyjęcie awarii
takiej infrastruktury lub takiego źródła 

(8) Realny może okazać się scenariusz 
awarii największej pojedynczej 
infrastruktury gazowniczej, zwany zasadą 
N-1. Scenariusz analityczny zakładający 
awarię takiej infrastruktury może pomóc w 
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zaopatrzenia za wyznacznik tego, co 
państwa członkowskie powinny być w 
stanie skompensować, stanowi dobry 
punkt wyjścia dla zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw. 

ocenie bezpieczeństwa dostaw w danym 
państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo faktu, że projekt rozporządzenia określa, w poświęconych temu zagadnieniu 
artykułach (odpowiednio art. 6 / załącznik I i art. 7), wskaźniki w zakresie infrastruktury oraz 
wskaźniki dostaw, wciąż mamy do czynienia z powiązaniem proponowanych wskaźników. 
Prowadzi to do nieporozumień i z tego względu należy zmienić brzmienie rozporządzenia w 
sposób pozwalający na jasne rozróżnienie obu typów wskaźników. Ocena ryzyka i 
oddziaływania powinna obejmować wykorzystanie różnorodnych scenariuszy sytuacji 
nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz oraz sytuacji zakłócenia dostaw, 
uwzględniając istotną w takiej sytuacji specyfikę danego kraju czy regionu.

Poprawka 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Realny jest scenariusz awarii 
największej pojedynczej infrastruktury 
gazowniczej lub źródła zaopatrzenia w 
gaz, zwany zasadą N-1. Przyjęcie awarii
takiej infrastruktury lub takiego źródła 
zaopatrzenia za wyznacznik tego, co 
państwa członkowskie powinny być w 
stanie skompensować, stanowi dobry 
punkt wyjścia dla zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw. 

(8) Realny może okazać się scenariusz 
awarii największej pojedynczej 
infrastruktury gazowniczej, zwany zasadą 
N-1. Scenariusz analityczny zakładający 
awarię takiej infrastruktury może pomóc w 
ocenie bezpieczeństwa dostaw w danym 
państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo faktu, że projekt rozporządzenia określa, w poświęconych temu zagadnieniu 
artykułach (odpowiednio art. 6 / załącznik I i art. 7), wskaźniki w zakresie infrastruktury oraz 
wskaźniki dostaw, wciąż mamy do czynienia z powiązaniem proponowanych wskaźników. 
Prowadzi to do nieporozumień i z tego względu należy zmienić brzmienie rozporządzenia w 



AM\801609PL.doc 9/117 PE438.187v01-00

PL

sposób pozwalający na jasne rozróżnienie obu typów wskaźników. Ocena ryzyka i 
oddziaływania powinna obejmować wykorzystanie różnorodnych scenariuszy sytuacji 
nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz oraz sytuacji zakłócenia dostaw, 
uwzględniając istotną w takiej sytuacji specyfikę danego kraju czy regionu.

Poprawka 53
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Realny jest scenariusz awarii 
największej pojedynczej infrastruktury 
gazowniczej lub źródła zaopatrzenia w gaz, 
zwany zasadą N-1. Przyjęcie awarii takiej 
infrastruktury lub takiego źródła 
zaopatrzenia za wyznacznik tego, co 
państwa członkowskie powinny być w 
stanie skompensować, stanowi dobry punkt 
wyjścia dla zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw. 

(8) Realny jest scenariusz awarii 
największej pojedynczej infrastruktury 
gazowniczej lub źródła zaopatrzenia w gaz, 
zwany zasadą N-1. Przyjęcie awarii takiej 
infrastruktury lub takiego źródła 
zaopatrzenia za wyznacznik tego, co UE 
jako całość oraz poszczególne państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
skompensować, stanowi dobry punkt 
odniesienia do wstępnej oceny 
bezpieczeństwa dostaw gazu zarówno w 
odniesieniu do UE jako całości, jak i do 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. es

Uzasadnienie

Zważywszy, że dostawy do różnych państw członkowskich często pochodzą z tego samego 
źródła geograficznego lub wykorzystują tę samą infrastrukturę, awaria tej infrastruktury 
potęguje konsekwencje ponoszone przez wszystkie te państwa, gdyż nie mogą one skorzystać 
ze wsparcia sąsiednich państw członkowskich. Dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie 
analizy kryterium N-1 na szczeblu UE.
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Poprawka 54
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Realny jest scenariusz awarii 
największej pojedynczej infrastruktury 
gazowniczej lub źródła zaopatrzenia w 
gaz, zwany zasadą N-1. Przyjęcie awarii 
takiej infrastruktury lub takiego źródła 
zaopatrzenia za wyznacznik tego, co 
państwa członkowskie powinny być w 
stanie skompensować, stanowi dobry punkt 
wyjścia dla zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw. 

(8) Realny jest scenariusz awarii 
największej pojedynczej infrastruktury 
gazowniczej, zwany zasadą N-1. Przyjęcie 
awarii takiej infrastruktury za wyznacznik 
tego, co państwa członkowskie powinny 
być w stanie skompensować, stanowi 
dobry punkt wyjścia do analizy w zakresie
bezpieczeństwa dostaw w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada N-1, przewidziana w rozporządzeniu, dotyczy wyłącznie infrastruktury.

Poprawka 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) Zasadnicze znaczenie dla rozwiązania 
problemu zakłóceń w dostawach ma 
odpowiednia infrastruktura gazownicza w 
państwach członkowskich i w całej Unii. 
Ocena ryzyka i oddziaływania oparta na 
wspólnej metodologii winna zapewnić 
skuteczne i wydajne wdrożenie kryteriów 
minimalnych dotyczących bezpieczeństwa 
dostaw gazu i równe reguły gry w zakresie 
dostaw, z uwzględnieniem specyfiki 
krajowej i regionalnej, oraz stworzyć 
istotne zachęty do budowy niezbędnej 
infrastruktury i podniesienia poziomu 
gotowości na wypadek sytuacji 
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w zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, o ile w przypadku 
zakłócenia w dostawach mogą być 
zastosowane szybko i prowadzić do 
istotnego zmniejszenia zapotrzebowania. 

kryzysowej. Środki po stronie popytu, takie 
jak możliwość przestawienia się na paliwa 
alternatywne, mogą stanowić cenny wkład 
w zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, o ile w przypadku 
zakłócenia w dostawach mogą być 
zastosowane szybko i prowadzić do 
istotnego zmniejszenia zapotrzebowania na 
gaz. Należy jednak zauważyć, że przejście 
na paliwa kopalne spowodowałoby wzrost 
emisji gazów cieplarnianych. Należy w 
dalszym ciągu promować racjonalne 
zużycie energii jako środek po stronie 
popytu. Należy odpowiednio uwzględnić 
wpływ, jaki proponowane środki związane 
z popytem i podażą wywierają na 
środowisko, i skłaniać się ku środkom, 
które w najmniejszym stopniu negatywnie 
oddziałują na środowisko. Wszelkie 
inwestycje infrastrukturalne powinny być 
realizowane z należytym poszanowaniem 
środowiska i odnośnych przepisów UE.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie, rozporządzenie powinno koncentrować 
się na wymaganiu od państw członkowskich, by przeprowadziły szczegółową ocenę ryzyka i 
oddziaływania, w oparciu o wspólną metodologię, przy jednoczesnym odpowiednim 
uwzględnieniu konkretnych uwarunkowań każdego kraju i jego specyfiki. Plany działań 
zapobiegawczych oraz plany działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnej powinny 
uwzględniać wyniki takiej oceny, a ich adekwatność można zagwarantować, dokonując 
przeglądów. Podobne plany można także przygotować na poziomie regionalnym.

Poprawka 56
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zasadnicze znaczenie dla rozwiązania 
problemu zakłóceń w dostawach ma 
odpowiednia infrastruktura gazownicza w 

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

państwach członkowskich i w całej Unii. 
Ocena ryzyka i oddziaływania oparta na 
wspólnej metodologii winna zapewnić 
skuteczne i wydajne wdrożenie kryteriów 
minimalnych dotyczących bezpieczeństwa 
dostaw gazu i równe reguły gry w zakresie 
dostaw, uwzględniając specyfikę krajową i 
regionalną oraz stworzyć istotne zachęty 
do budowy niezbędnej infrastruktury i 
podniesienia poziomu gotowości na 
wypadek sytuacji kryzysowej. Środki po 
stronie popytu, takie jak możliwość 
przestawienia się na paliwa alternatywne, 
mogą stanowić cenny wkład w 
zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, o ile w przypadku 
zakłócenia w dostawach mogą być 
zastosowane szybko i prowadzić do 
istotnego zmniejszenia zapotrzebowania na 
gaz.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie, rozporządzenie powinno koncentrować 
się na wymaganiu od państw członkowskich, by przeprowadziły szczegółową ocenę ryzyka i 
oddziaływania, w oparciu o wspólną metodologię, przy jednoczesnym odpowiednim 
uwzględnieniu konkretnych uwarunkowań każdego kraju i jego specyfiki.. Plany działań 
zapobiegawczych oraz plany działań w sytuacji kryzysowej powinny uwzględniać wyniki 
takiej oceny, a ich adekwatność można zagwarantować dokonując okresowych przeglądów. 
Podobne plany można także przygotować na poziomie regionalnym.

Poprawka 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zasadnicze znaczenie dla rozwiązania 
problemu zakłóceń w dostawach ma 
odpowiednia infrastruktura gazownicza w 
państwach członkowskich i w całej 
Wspólnocie. Opracowanie wspólnych

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

wspólnej metodologii winna zapewnić 
skuteczne i wydajne wdrożenie kryteriów 
minimalnych dotyczących bezpieczeństwa 
dostaw gazu i równe reguły gry w zakresie 
dostaw, z uwzględnieniem specyfiki 
krajowej i regionalnej, oraz stworzyć 
istotne zachęty do budowy niezbędnej 
infrastruktury i podniesienia poziomu 
gotowości na wypadek sytuacji 
kryzysowej. Środki po stronie popytu, takie 
jak możliwość przestawienia się na paliwa 
alternatywne, mogą stanowić cenny wkład 
w zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, o ile w przypadku 
zakłócenia w dostawach mogą być 
zastosowane szybko i prowadzić do 
istotnego zmniejszenia zapotrzebowania na 
gaz.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie, rozporządzenie powinno koncentrować 
się na wymaganiu od państw członkowskich, by przeprowadziły szczegółową ocenę ryzyka i 
oddziaływania, w oparciu o wspólną metodologię, przy jednoczesnym odpowiednim 
uwzględnieniu konkretnych uwarunkowań każdego kraju i jego specyfiki. Plany działań 
zapobiegawczych oraz plany działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnej powinny 
uwzględniać wyniki takiej oceny, a ich adekwatność można zagwarantować, dokonując 
przeglądów. Podobne plany można także przygotować na poziomie regionalnym.

Poprawka 58
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zasadnicze znaczenie dla rozwiązania 
problemu zakłóceń w dostawach ma 
odpowiednia infrastruktura gazownicza w 
państwach członkowskich i w całej 
Wspólnocie. Opracowanie wspólnych 
kryteriów minimalnych dotyczących 
bezpieczeństwa dostaw gazu powinno 

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

zapewnić równe reguły gry w tym zakresie 
oraz stworzyć istotne zachęty do budowy 
niezbędnej infrastruktury i do podniesienia 
poziomu gotowości na wypadek sytuacji 
kryzysowej. Środki po stronie popytu, takie 
jak możliwość przestawienia się na paliwa 
alternatywne, mogą stanowić cenny wkład 
w zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, o ile w przypadku 
zakłócenia w dostawach mogą być 
zastosowane szybko i prowadzić do 
istotnego zmniejszenia zapotrzebowania. 
Racjonalne zużycie energii (jak np. 
poprawna wydajności energetycznej 
budynków i konsumentów 
przemysłowych) powinno stanowić stały 
priorytet, jako środek dostosowany po 
stronie popytu.

Or. ro

Uzasadnienie

Należy stale dbać o środki związane z popytem, zaś racjonalne zużycie energii, a także 
zróżnicowanie źródeł energii nie mogą być przedmiotem troski wyłącznie podczas kryzysu.

Poprawka 59
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zasadnicze znaczenie dla rozwiązania 
problemu zakłóceń w dostawach ma
odpowiednia infrastruktura gazownicza w 
państwach członkowskich i w całej 
Wspólnocie. Opracowanie wspólnych 
kryteriów minimalnych dotyczących 
bezpieczeństwa dostaw gazu powinno 
zapewnić równe reguły gry w tym zakresie 
oraz stworzyć istotne zachęty do budowy 
niezbędnej infrastruktury i do podniesienia 
poziomu gotowości na wypadek sytuacji 
kryzysowej. Środki po stronie popytu, takie 

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

wypadek sytuacji kryzysowej. Środki po 
stronie popytu, takie jak możliwość 
przestawienia się na paliwa alternatywne, 
mogą stanowić cenny wkład w 
zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, o ile w przypadku 
zakłócenia w dostawach mogą być 
zastosowane szybko i prowadzić do 
istotnego zmniejszenia zapotrzebowania.

Or. en

Poprawka 60
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. lt
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Poprawka 61
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Wśród krajów dostawców i krajów 
tranzytu oraz w samej UE należy 
szczególnie promować inwestycje w 
wydajność energetyczną.

Or. en

Poprawka 62
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Powstanie wschodnioeuropejskiego 
partnerstwa na rzecz wydajności 
energetycznej i środowiska winno 
zachęcić do tworzenia konkretnych 
propozycji ograniczenia zapotrzebowania 
na gaz poprzez poprawę wydajności 
energetycznej, taką jak modernizacja 
lokalnych sieci grzewczych na Ukrainie, 
co przyczyni się do bezpieczeństwa dostaw 
gazu w UE.

Or. en

Poprawka 63
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy intensywnie wspierać (10) Inwestycje w nową infrastrukturę 



AM\801609PL.doc 17/117 PE438.187v01-00

PL

inwestycje w nową infrastrukturę 
gazowniczą. Inwestycje takie powinny 
przyczyniać się do poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu, zapewniając 
jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego. W 
przypadku inwestycji infrastrukturalnych o 
charakterze transgranicznym wskazane jest 
ścisłe zaangażowanie Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki powołanej rozporządzeniem 
(WE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady (ACER) oraz Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
(ENTSO-G), celem lepszego 
uwzględnienia konsekwencji 
transgranicznych.

gazowniczą muszą być intensywnie 
wspierane, szczególnie w regionach 
odizolowanych od źródeł dostaw energii.
Inwestycje takie zmniejszą zależność od 
jednego dostawcy i zapewnią w większym 
stopniu bezpieczeństwo dostaw gazu oraz 
lepsze funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku gazu ziemnego. W przypadku 
inwestycji infrastrukturalnych o 
charakterze transgranicznym wskazane jest 
ścisłe zaangażowanie Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki powołanej rozporządzeniem 
(WE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady (ACER) oraz Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
(ENTSO-G), celem lepszego 
uwzględnienia konsekwencji 
transgranicznych.

Or. lt

Poprawka 64
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy intensywnie wspierać 
inwestycje w nową infrastrukturę 
gazowniczą. Inwestycje takie powinny 
przyczyniać się do poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu, zapewniając 
jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego. W 
przypadku inwestycji infrastrukturalnych o 
charakterze transgranicznym wskazane jest 
ścisłe zaangażowanie Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki powołanej rozporządzeniem 
(WE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady (ACER) oraz Europejskiej Sieci
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 

(10) Należy intensywnie wspierać 
inwestycje w nową infrastrukturę 
gazowniczą. Inwestycje takie powinny 
przyczyniać się do poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu, zapewniając 
jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego. 
Należy stale dbać o łatwość włączenia 
gazu wytwarzanego z odnawialnych źródeł 
energii do infrastruktury sieci gazowej. W 
przypadku inwestycji infrastrukturalnych o 
charakterze transgranicznym wskazane jest 
ścisłe zaangażowanie Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki powołanej rozporządzeniem 
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(ENTSO-G), celem lepszego 
uwzględnienia konsekwencji 
transgranicznych.

(WE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady (ACER) oraz Europejskiej Sieci 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
(ENTSO-G), celem lepszego 
uwzględnienia konsekwencji 
transgranicznych.

Or. ro

Uzasadnienie

Komisja Europejska i Rada powinny ustanowić przepisy europejskie propagujące korzystanie 
z alternatywnych źródeł energii, a także zachęty sprzyjające nowym inwestycjom.

Poprawka 65
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Na potrzeby wsparcia państw 
członkowskich w finansowaniu 
niezbędnych inwestycji we własną
produkcję i infrastrukturę dostępne są 
różne źródła finansowania wspólnotowego, 
w szczególności pożyczki i gwarancje 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 
środki finansowe z funduszy rozwoju 
regionalnego, strukturalnych i spójności. 
Europejski Bank Inwestycyjny, a także 
wspólnotowe instrumenty pomocy 
zewnętrznej, takie jak ENPI (Europejski 
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa), 
IPA (Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej) i DCI (instrument 
finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju), mogą również finansować 
działania w krajach trzecich celem 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
energii.

(11) Na potrzeby wsparcia państw 
członkowskich w finansowaniu 
niezbędnych inwestycji w produkcję i 
infrastrukturę, jak również w działania 
zapewniające wydajność energetyczną na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, 
dostępne są różne źródła finansowania 
wspólnotowego, w szczególności pożyczki 
i gwarancje Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz środki finansowe z 
funduszy rozwoju regionalnego, 
strukturalnych i spójności.

Or. ro
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Uzasadnienie

Inwestycje w racjonalizację zużycia energii i w alternatywne źródła zapewnią nie tylko 
ograniczenie emisji CO2, ale również ograniczenie uzależnienia od importu gazu, jak również 
mniejsze inwestycje w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe.

Poprawka 66
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać specyfikę każdego państwa 
członkowskiego w zakresie gazu i 
przewidywać instrumenty, które 
opierałyby się na zagwarantowaniu 
ochrony odbiorcom oraz priorytetowo 
traktowałyby łagodzenie skutków 
zakłócenia w dostawach. Jednakże 
państwa członkowskie będą wciąż 
odpowiedzialne za własne bezpieczeństwo 
dostaw i będą posiadać znaczną 
dowolność w wyborze rozwiązań i środków 
pozwalających zagwarantować to 
bezpieczeństwo.

Or. en

Poprawka 67
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejsze rozporządzenie powinno 
umożliwić przedsiębiorstwom gazowym i 
odbiorcom gazu poleganie jak najdłużej na 
mechanizmach rynkowych w przypadku 
wystąpienia zakłóceń. Powinno także 
przewidywać mechanizmy awaryjne, 

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

stosowane w przypadku gdy same siły 
rynkowe nie są w stanie należycie poradzić 
sobie w sytuacji zakłóceń w dostawach 
gazu. Również w sytuacji nadzwyczajnej 
instrumenty oparte na mechanizmach 
rynkowych powinny mieć pierwszeństwo 
przy łagodzeniu skutków zakłócenia w 
dostawach.

Or. en

Uzasadnienie

Zakłada się, że w pierwszych dwóch stadiach kryzysu siły rynkowe poradzą sobie z 
problemem, jednak w prawdziwej sytuacji kryzysowej/nadzwyczajnej, gdy mechanizmy 
rynkowe nie wystarczają już, by sprostać kryzysowi, należy zaangażować państwa 
członkowskie. W sytuacji kryzysowej mechanizmy rynkowe i mechanizmy nierynkowe mogą 
działać równolegle.

Poprawka 68
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zakłada się, że w pierwszych dwóch stadiach kryzysu siły rynkowe poradzą sobie z
problemem, jednak w prawdziwej sytuacji kryzysowej/nadzwyczajnej, gdy mechanizmy 
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rynkowe nie wystarczają już, by sprostać kryzysowi, należy zaangażować państwa 
członkowskie. W sytuacji kryzysowej mechanizmy rynkowe i mechanizmy nierynkowe mogą 
działać równolegle.

Poprawka 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zakłada się, że w pierwszych dwóch stadiach kryzysu siły rynkowe poradzą sobie z 
problemem, jednak w prawdziwej sytuacji kryzysowej/nadzwyczajnej, gdy mechanizmy 
rynkowe nie wystarczają już, by sprostać kryzysowi, należy zaangażować państwa 
członkowskie. W sytuacji kryzysowej mechanizmy rynkowe i mechanizmy nierynkowe mogą 
działać równolegle.
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Poprawka 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Oczekuje się, że w pierwszych dwóch stadiach kryzysu siły rynkowe całkowicie rozwiążą 
problem, jednak w prawdziwej sytuacji kryzysowej/nadzwyczajnej, gdy mechanizmy rynkowe 
nie wystarczają już, by sprostać kryzysowi, do działania należy włączyć państwa 
członkowskie. W sytuacji nadzwyczajnej mechanizmy rynkowe i nierynkowe mogą działać 
równolegle.

Poprawka 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Inwestycjom UE we własną 
produkcję i infrastrukturę powinny 
towarzyszyć wysiłki państw członkowskich 
i Komisji zmierzające do propagowania w 
krajach sąsiadujących z UE – we 
współpracy z krajami trzecimi – zasad i 
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standardów rynku wewnętrznego zgodnie 
z Traktatem karty energetycznej. W 
stosownych przypadkach w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
Komisja powinna rozważyć rozszerzenie 
Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, 
obejmującej UE i kraje Europy 
Południowo-Wschodniej, na inne kraje 
trzecie, a także utworzenie wzorowanych 
na niej nowych regionalnych rynków 
energii, np. europejsko-
śródziemnomorskiej wspólnoty 
energetycznej.

Or. en

Poprawka 72
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby zwiększyć bezpieczeństwo 
dostaw gazu, należy również dbać o 
zapewnienie strategicznych rezerw gazu 
ziemnego, utrzymywanych w państwach 
członkowskich. Z uwagi na priorytetowy 
charakter instrumentów rynkowych, 
rezerwy te należy utrzymywać na 
odpowiednim poziomi za pośrednictwem 
partnerstw publiczno-prywatnych .

Or. de

Uzasadnienie

Należy  nie tylko zagwarantować bezpieczeństwo dostaw, lecz również zapewnić niezależne 
oparte na mechanizmach rynkowych rezerwy tego surowca w ramach partnerstw publiczno-
prywatnych.
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Poprawka 73
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Wewnętrzny rynek gazu zapewnia 
Wspólnocie najwyższy poziom 
bezpieczeństwa dostaw do wszystkich 
państw członkowskich, pod warunkiem że 
rynek będzie mógł w pełni funkcjonować, 
chroniąc interesy odbiorców w przypadku 
zakłócenia w dostawach dotyczącego 
części Wspólnoty, niezależnie od jego 
przyczyn. W tym celu niezbędne jest 
kompleksowe i skuteczne wspólne 
podejście w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw, obejmujące w szczególności 
przejrzystą i niedyskryminacyjną politykę 
zgodną z potrzebami i z ochroną 
odbiorców za pomocą kontroli cen, które 
w sytuacjach kryzysowych mają tendencję 
do gwałtownego wzrostu z powodu 
obniżenia podaży i zwiększenia popytu 
(prawo podaży i popytu)

Or. el

Poprawka 74
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

jego przyczyn. W tym celu niezbędne jest 
kompleksowe i skuteczne wspólne 
podejście w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw, obejmujące w szczególności 
przejrzystą i niedyskryminacyjną politykę 
zgodną z funkcjonowaniem rynku 
wewnętrznego, która nie prowadzi do 
zakłóceń na rynku ani do ingerencji w 
jego reakcje na zakłócenia w dostawach.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że polityka powinna być zgodna z funkcjonowaniem rynku 
wewnętrznego, a nie z jego „wymogami”.

Poprawka 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że polityka powinna być zgodna z funkcjonowaniem rynku 
wewnętrznego, a nie z jego „wymogami”.

Poprawka 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Trójpoziomowe podejście określone w dyrektywie z 2004 r. w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw (I: przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie, III: Komisja) nie 
zostało jasno odzwierciedlone w omawianym projekcie rozporządzenia. Zasadę tę należy 
ponownie wprowadzić w projekcie rozporządzenia, m.in. w celu uniknięcia sporów 
kompetencyjnych.

Poprawka 77
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, zwłaszcza w przypadku 
zakłóceń w dostawach i w sytuacjach 
kryzysowych, ma zatem dokładne 

(15) Zasadnicze znaczenie dla uniknięcia 
sporów kompetencyjnych i dla utrzymania
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, zwłaszcza w przypadku 
zakłóceń w dostawach i w sytuacjach 
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określenie ról i odpowiedzialności 
wszystkich przedsiębiorstw gazowych i 
właściwych organów

kryzysowych, ma zatem dokładne 
określenie ról i odpowiedzialności 
wszystkich przedsiębiorstw gazowych i 
właściwych organów.

Or. en

Uzasadnienie

Trójpoziomowe podejście określone w dyrektywie z 2004 r. w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw (I: przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie, III: Komisja) nie 
zostało jasno odzwierciedlone w omawianym projekcie rozporządzenia. Zasadę tę należy 
ponownie wprowadzić w projekcie rozporządzenia, m.in. w celu uniknięcia sporów 
kompetencyjnych.

Poprawka 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Trójpoziomowe podejście określone w dyrektywie z 2004 r. w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw (I: przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie, III: Komisja) nie 
zostało jasno odzwierciedlone w omawianym projekcie rozporządzenia. Zasadę tę należy 
ponownie wprowadzić w projekcie rozporządzenia, m.in. w celu uniknięcia sporów 
kompetencyjnych.
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Poprawka 79
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Dla prawidłowego funkcjonowania 
rynku zasadnicze znaczenie ma to, aby 
niezbędne inwestycje w produkcję własną i 
infrastrukturę, np. w połączenia wzajemne, 
urządzenia umożliwiające fizyczny 
przepływ dwukierunkowy w gazociągach, 
instalacje magazynowe i instalacje 
regazyfikacji LNG, dokonywane były 
przez przedsiębiorstwa gazowe w 
odpowiednim czasie, mając na względzie 
możliwość wystąpienia zakłóceń w 
dostawach podobnych do zakłóceń ze 
stycznia 2009 r.

(17) Dla prawidłowego funkcjonowania 
rynku zasadnicze znaczenie ma to, aby 
niezbędne inwestycje w produkcję własną i 
infrastrukturę, np. w połączenia wzajemne, 
zwłaszcza połączenia zapewniające dostęp 
do sieci gazowej UE, urządzenia 
umożliwiające fizyczny przepływ 
dwukierunkowy w gazociągach, instalacje 
magazynowe i instalacje regazyfikacji 
LNG, dokonywane były przez 
przedsiębiorstwa gazowe w odpowiednim 
czasie, z uwzględnieniem możliwości
wystąpienia zakłóceń w dostawach 
podobnych do zakłóceń ze stycznia 2009 r. 
Jeżeli niezbędne połączenia wzajemne są 
nierentowne z punktu widzenia 
przedsiębiorstw gazowych, ale wnoszą 
wyraźną wartość dodaną w postaci 
bezpieczeństwa dostaw gazu, Komisja 
powinna zaproponować odpowiednie 
zachęty finansowe, by zapewnić wszystkim 
państwom członkowskim fizyczne 
połączenie z siecią gazową UE.

Or. en

Poprawka 80
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Istotne jest utrzymanie ciągłości 
dostaw gazu, zwłaszcza do gospodarstw 
domowych i innych odbiorców 
chronionych, np. szkół i szpitali, w 

(18) W przypadku, gdy rynek nie może 
tego dalej zapewniać, istotne jest 
utrzymanie ciągłości dostaw gazu, 
zwłaszcza do gospodarstw domowych i 
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przypadku gdy nie może zapewnić tego 
rynek. Środki na wypadek sytuacji 
kryzysowej muszą zostać określone zanim 
taka sytuacja wystąpi.

ograniczonej grupy innych odbiorców,
zwłaszcza odbiorców świadczących ważne 
usługi publiczne, którą to grupę mogą 
zdefiniować zainteresowane państwa 
członkowskie. Środki na wypadek sytuacji 
kryzysowej muszą zostać określone, zanim 
taka sytuacja wystąpi.

Or. en

Poprawka 81
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Istotne jest utrzymanie ciągłości 
dostaw gazu do odbiorców chronionych, w 
przypadku, gdy nie może zapewnić tego 
sam rynek. Środki na wypadek sytuacji 
kryzysowej muszą zostać określone, zanim 
taka sytuacja wystąpi.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy gospodarstwa domowe bez wątpienia wymagają ochrony, to potencjalne 
rozszerzenie kategorii odbiorców chronionych na szczeblu UE stanowi złożoną i trudną 
kwestię, wymagającą odpowiedniej oceny oddziaływania. Ponadto rozszerzanie kategorii 
odbiorców chronionych powinno pozostać w gestii państw członkowskich, gdyż stosowność i 
współmierność takiego działania należy oceniać w świetle sytuacji w danym kraju, zwłaszcza 
struktury koszyka energetycznego i znaczenia gazu w tym koszyku. Dlatego też projekt 
rozporządzenia nie powinien rozszerzać obowiązkowej ochrony na szczeblu UE na inne 
kategorie niż gospodarstwa domowe.
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Poprawka 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Istotne jest utrzymanie ciągłości 
dostaw gazu do odbiorców chronionych, w 
przypadku, gdy nie może zapewnić tego 
sam rynek. Środki na wypadek sytuacji 
kryzysowej muszą zostać określone, zanim 
taka sytuacja wystąpi.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy gospodarstwa domowe bez wątpienia wymagają ochrony, to potencjalne 
rozszerzenie kategorii odbiorców chronionych na szczeblu UE stanowi złożoną i trudną 
kwestię, wymagającą odpowiedniej oceny oddziaływania. Ponadto rozszerzanie kategorii 
odbiorców chronionych powinno pozostać w gestii państw członkowskich, gdyż stosowność i 
współmierność takiego działania należy oceniać w świetle sytuacji w danym kraju, zwłaszcza 
struktury koszyka energetycznego i znaczenia gazu w tym koszyku. Dlatego też projekt 
rozporządzenia nie powinien rozszerzać obowiązkowej ochrony na szczeblu UE na inne 
kategorie niż gospodarstwa domowe.

Poprawka 83
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Do dyspozycji jest duży wybór 
instrumentów umożliwiających 
zastosowanie się do wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw. Instrumenty te 
należy stosować odpowiednio na szczeblu 
krajowym, regionalnym i wspólnotowym, 
aby uzyskane rezultaty były spójne i 
opłacalne.

(19) Do dyspozycji jest duży wybór
instrumentów umożliwiających 
zastosowanie się do wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw. Instrumenty te 
należy stosować odpowiednio na szczeblu 
krajowym, regionalnym i wspólnotowym, 
aby przede wszystkim zapewnić 
bezpieczeństwo odbiorcom i aby uzyskane 
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rezultaty były spójne i opłacalne.

Or. el

Poprawka 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia jak najwyższego 
poziomu gotowości na wypadek zakłóceń 
w dostawach wszystkie przedsiębiorstwa 
gazowe wspólnie z właściwymi organami
powinny opracować plany na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej. Plany takie 
powinny być ze sobą spójne. Plany 
powinny być przygotowane na podstawie 
najlepszych rozwiązań sprawdzonych w 
istniejących planach oraz powinny 
zawierać precyzyjne określenie roli i 
odpowiedzialności wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych i właściwych 
organów, których dotyczą. W miarę 
możliwości i potrzeby należy opracować 
wspólne plany na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym. 

(22) W celu zapewnienia jak najwyższego 
poziomu gotowości na wypadek zakłóceń 
w dostawach właściwe organy powinny 
opracować plany na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej po zasięgnięciu opinii 
przedsiębiorstw gazowych. Plany takie 
powinny być ze sobą spójne. Plany 
powinny być przygotowane na podstawie 
najlepszych rozwiązań sprawdzonych w 
istniejących planach oraz powinny 
zawierać precyzyjne określenie roli i 
odpowiedzialności wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych i właściwych 
organów, których dotyczą. W miarę 
możliwości i potrzeby należy opracować 
wspólne plany na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Trójpoziomowe podejście określone w dyrektywie z 2004 r. w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw (I: przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie, III: Komisja) nie 
zostało jasno odzwierciedlone w omawianym projekcie rozporządzenia. Zasadę tę należy 
ponownie wprowadzić w projekcie rozporządzenia. Właściwe organy są odpowiedzialne za 
opracowanie planów, ale muszą zasięgać opinii przedsiębiorstw gazowych.
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Poprawka 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia jak najwyższego 
poziomu gotowości na wypadek zakłóceń 
w dostawach wszystkie przedsiębiorstwa 
gazowe wspólnie z właściwymi organami
powinny opracować plany na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej. Plany takie 
powinny być ze sobą spójne. Plany 
powinny być przygotowane na podstawie 
najlepszych rozwiązań sprawdzonych w 
istniejących planach oraz powinny 
zawierać precyzyjne określenie roli i 
odpowiedzialności wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych i właściwych 
organów, których dotyczą. W miarę 
możliwości i potrzeby należy opracować 
wspólne plany na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym. 

(22) W celu zapewnienia jak najwyższego 
poziomu gotowości na wypadek zakłóceń 
w dostawach właściwe organy powinny 
opracować plany na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej po zasięgnięciu opinii 
przedsiębiorstw gazowych. Plany takie 
powinny być ze sobą spójne. Plany 
powinny być przygotowane na podstawie 
najlepszych rozwiązań sprawdzonych w 
istniejących planach oraz powinny 
zawierać precyzyjne określenie roli i 
odpowiedzialności wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych i właściwych 
organów, których dotyczą. W miarę 
możliwości i potrzeby należy opracować 
wspólne plany na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Trójpoziomowe podejście określone w dyrektywie z 2004 r. w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw (I: przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie, III: Komisja) nie 
zostało jasno odzwierciedlone w omawianym projekcie rozporządzenia. Zasadę tę należy 
ponownie wprowadzić w projekcie rozporządzenia. Właściwe organy są odpowiedzialne za 
opracowanie planów, ale muszą zasięgać opinii przedsiębiorstw gazowych. 

Poprawka 86
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia jak najwyższego 
poziomu gotowości na wypadek zakłóceń 
w dostawach wszystkie przedsiębiorstwa 

(22) W celu zapewnienia jak najwyższego 
poziomu gotowości na wypadek zakłóceń 
w dostawach właściwe organy powinny 
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gazowe wspólnie z właściwymi organami
powinny opracować plany na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej. Plany takie 
powinny być ze sobą spójne. Plany 
powinny być przygotowane na podstawie 
najlepszych rozwiązań sprawdzonych w 
istniejących planach oraz powinny 
zawierać precyzyjne określenie roli i 
odpowiedzialności wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych i właściwych 
organów, których dotyczą. W miarę 
możliwości i potrzeby należy opracować 
wspólne plany na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym. 

opracować plany na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej po zasięgnięciu opinii 
przedsiębiorstw gazowych. Plany takie 
powinny być ze sobą spójne. Plany 
powinny być przygotowane na podstawie 
najlepszych rozwiązań sprawdzonych w 
istniejących planach oraz powinny 
zawierać precyzyjne określenie roli i 
odpowiedzialności wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych i właściwych 
organów, których dotyczą. W miarę 
możliwości i potrzeby należy opracować 
wspólne plany na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Trójpoziomowe podejście określone w dyrektywie z 2004 r. w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw (I: przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie, III: Komisja) nie 
zostało jasno odzwierciedlone w omawianym projekcie rozporządzenia. Zasadę tę należy 
ponownie wprowadzić w projekcie rozporządzenia. Właściwe organy są odpowiedzialne za 
opracowanie planów, ale muszą zasięgać opinii przedsiębiorstw gazowych. 

Poprawka 87
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia jak najwyższego 
poziomu gotowości na wypadek zakłóceń 
w dostawach wszystkie przedsiębiorstwa 
gazowe wspólnie z właściwymi organami
powinny opracować plany na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej. Plany takie 
powinny być ze sobą spójne. Plany 
powinny być przygotowane na podstawie 
najlepszych rozwiązań sprawdzonych w 
istniejących planach oraz powinny 
zawierać precyzyjne określenie roli i 
odpowiedzialności wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych i właściwych 

(22) W celu zapewnienia jak najwyższego 
poziomu gotowości na wypadek zakłóceń 
w dostawach właściwe organy powinny 
opracować plany na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej po zasięgnięciu opinii 
przedsiębiorstw gazowych. Plany takie 
powinny być ze sobą spójne. Plany 
powinny być przygotowane na podstawie 
najlepszych rozwiązań sprawdzonych w 
istniejących planach oraz powinny 
zawierać precyzyjne określenie roli i 
odpowiedzialności wszystkich 
przedsiębiorstw gazowych i właściwych 
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organów, których dotyczą. W miarę 
możliwości i potrzeby należy opracować 
wspólne plany na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym. 

organów, których dotyczą. W miarę 
możliwości i potrzeby należy opracować 
wspólne plany na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym. 

Or. en

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły jest niespójny z resztą rozporządzenia. To do właściwych organów 
należy opracowanie planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. 

Poprawka 88
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Celem wzmocnienia solidarności 
między państwami członkowskimi w 
przypadku wystąpienia stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie, a w 
szczególności celem wsparcia państw 
członkowskich dysponujących mniej 
korzystnymi warunkami geograficznymi 
lub geologicznymi, państwa członkowskie 
powinny opracować szczególne środki 
solidarności, obejmujące np. umowy 
handlowe między przedsiębiorstwami 
gazowymi, mechanizmy kompensacji,
zwiększenie eksportu gazu lub stopnia 
wykorzystania zapasów magazynowych. 
Środki solidarności mogą być szczególnie 
przydatne między tymi państwami 
członkowskimi, w przypadku których 
Komisja zaleca ustanowienie wspólnych 
planów działań zapobiegawczych lub
planów na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym.

(23) Celem wzmocnienia solidarności 
między państwami członkowskimi w 
przypadku wystąpienia stanu 
nadzwyczajnego w Unii, a w szczególności 
celem wsparcia państw członkowskich 
dysponujących mniej korzystnymi 
warunkami geograficznymi lub 
geologicznymi, państwa członkowskie 
powinny opracować środki solidarności. 
Przedsiębiorstwa gazowe powinny 
opracować takie środki, jak umowy 
handlowe, które mogą obejmować 
zwiększenie eksportu gazu lub stopnia 
wykorzystania zapasów magazynowych. 
Należy zachęcać przedsiębiorstwa gazowe 
do zawierania umów wstępnych. 
Przedsiębiorstwa gazowe powinny zawsze 
otrzymywać sprawiedliwą i uczciwą 
kompensatę za wszelkie środki, do 
zastosowania których są one wzywane w 
ramach przygotowań do stanu 
nadzwyczajnego. Obowiązek stosowania 
środków solidarności powinien ograniczać 
się do dostaw dla gospodarstw domowych.
Środki solidarności mogą być szczególnie 
przydatne między tymi państwami 



AM\801609PL.doc 35/117 PE438.187v01-00

PL

członkowskimi, w przypadku których 
Komisja zaleca ustanowienie wspólnych 
planów działań zapobiegawczych lub 
planów na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Trójpoziomowe podejście określone w dyrektywie z 2004 r. w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw (I: przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie, III: Komisja) nie 
zostało jasno odzwierciedlone w omawianym projekcie rozporządzenia. Zasadę tę należy 
ponownie wprowadzić w projekcie rozporządzenia.

Poprawka 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Celem wzmocnienia solidarności 
między państwami członkowskimi w 
przypadku wystąpienia stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie, a w 
szczególności celem wsparcia państw 
członkowskich dysponujących mniej 
korzystnymi warunkami geograficznymi 
lub geologicznymi, państwa członkowskie 
powinny opracować szczególne środki 
solidarności, obejmujące np. umowy 
handlowe między przedsiębiorstwami 
gazowymi, mechanizmy kompensacji,
zwiększenie eksportu gazu lub stopnia 
wykorzystania zapasów magazynowych. 
Środki solidarności mogą być szczególnie 
przydatne między tymi państwami 
członkowskimi, w przypadku których 
Komisja zaleca ustanowienie wspólnych 
planów działań zapobiegawczych lub 
planów na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym.

(23) Celem wzmocnienia solidarności 
między państwami członkowskimi w 
przypadku wystąpienia stanu 
nadzwyczajnego w Unii, a w szczególności 
celem wsparcia państw członkowskich 
dysponujących mniej korzystnymi 
warunkami geograficznymi lub 
geologicznymi, państwa członkowskie 
powinny opracować środki solidarności. 
Przedsiębiorstwa gazowe powinny 
opracować takie środki, jak umowy 
handlowe, które mogą obejmować 
zwiększenie eksportu gazu lub stopnia 
wykorzystania zapasów magazynowych. 
Należy zachęcać przedsiębiorstwa gazowe 
do zawierania umów wstępnych. 
Przedsiębiorstwa gazowe powinny zawsze 
otrzymywać sprawiedliwą i uczciwą 
kompensatę za wszelkie środki, do 
zastosowania których są one wzywane w 
ramach przygotowań do stanu 
nadzwyczajnego. Obowiązek stosowania 
środków solidarności powinien ograniczać 
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się do gospodarstw domowych. Środki 
solidarności mogą być szczególnie 
przydatne między tymi państwami 
członkowskimi, w przypadku których 
Komisja zaleca ustanowienie wspólnych 
planów działań zapobiegawczych lub 
planów na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Trójpoziomowe podejście określone w dyrektywie z 2004 r. w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw (I: przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie, III: Komisja) nie 
zostało jasno odzwierciedlone w omawianym projekcie rozporządzenia. Zasadę tę należy 
ponownie wprowadzić w projekcie rozporządzenia.

Poprawka 90
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Celem wzmocnienia solidarności 
między państwami członkowskimi w 
przypadku wystąpienia stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie, a w 
szczególności celem wsparcia państw 
członkowskich dysponujących mniej 
korzystnymi warunkami geograficznymi 
lub geologicznymi, państwa członkowskie 
powinny opracować szczególne środki 
solidarności, obejmujące np. umowy 
handlowe między przedsiębiorstwami 
gazowymi, mechanizmy kompensacji,
zwiększenie eksportu gazu lub stopnia 
wykorzystania zapasów magazynowych. 
Środki solidarności mogą być szczególnie 
przydatne między tymi państwami 
członkowskimi, w przypadku których 
Komisja zaleca ustanowienie wspólnych 
planów działań zapobiegawczych lub 
planów na wypadek sytuacji 

(23) Celem wzmocnienia solidarności 
między państwami członkowskimi w 
przypadku wystąpienia stanu 
nadzwyczajnego w Unii, a w szczególności 
celem wsparcia państw członkowskich 
dysponujących mniej korzystnymi 
warunkami geograficznymi lub 
geologicznymi, państwa członkowskie 
powinny opracować środki solidarności. 
Przedsiębiorstwa gazowe powinny 
opracować takie środki, jak umowy 
handlowe, które mogą obejmować 
zwiększenie eksportu gazu lub stopnia 
wykorzystania zapasów magazynowych. 
Należy zachęcać przedsiębiorstwa gazowe 
do zawierania umów wstępnych. 
Przedsiębiorstwa gazowe powinny zawsze 
otrzymywać sprawiedliwą i uczciwą 
kompensatę za wszelkie środki, do 
zastosowania których są one wzywane w 
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nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym. ramach przygotowań do stanu 
nadzwyczajnego. Środki solidarności mogą 
być szczególnie przydatne między tymi 
państwami członkowskimi, w przypadku 
których Komisja zaleca ustanowienie 
wspólnych planów działań 
zapobiegawczych lub planów na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej na szczeblu 
regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Trójpoziomowe podejście określone w dyrektywie z 2004 r. w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw (I: przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie, III: Komisja) nie 
zostało jasno odzwierciedlone w omawianym projekcie rozporządzenia. Zasadę tę należy 
ponownie wprowadzić w projekcie rozporządzenia.

Poprawka 91
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Celem niniejszego rozporządzenia 
jest powierzenie przedsiębiorstwom 
gazowym i właściwym organom państw 
członkowskich zadania zagwarantowania 
skutecznego funkcjonowania rynku gazu 
przez jak najdłuższy czas w przypadku 
zakłóceń w dostawach, zanim właściwy 
organ podejmie środki mające zaradzić 
sytuacji, w której rynek nie jest w stanie 
dłużej zapewnić wymaganych dostaw 
gazu. Tego rodzaju środki nadzwyczajne 
powinny być w pełni zgodne z przepisami 
wspólnotowymi i powinny zostać 
zgłoszone Komisji.

skreślony

Or. en
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Poprawka 92
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Celem wzmocnienia solidarności 
między państwami członkowskimi w 
przypadku wystąpienia stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie, a w 
szczególności celem wsparcia państw 
członkowskich dysponujących mniej 
korzystnymi warunkami geograficznymi 
lub geologicznymi, państwa członkowskie 
powinny opracować szczególne środki 
solidarności, obejmujące np. umowy 
handlowe między przedsiębiorstwami 
gazowymi, mechanizmy kompensacji, 
zwiększenie eksportu gazu lub stopnia 
wykorzystania zapasów magazynowych. 
Środki solidarności mogą być szczególnie 
przydatne między tymi państwami 
członkowskimi, w przypadku których 
Komisja zaleca ustanowienie wspólnych 
planów działań zapobiegawczych lub 
planów na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym.

(23) Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej przewiduje wzmocnienie
solidarności między państwami 
członkowskimi w przypadku wystąpienia 
stanu nadzwyczajnego we Wspólnocie, a w 
szczególności celem wsparcia państw 
członkowskich dysponujących mniej 
korzystnymi warunkami geograficznymi 
lub geologicznymi, państwa członkowskie 
powinny opracować szczególne środki 
solidarności, obejmujące np. umowy 
handlowe między przedsiębiorstwami 
gazowymi, mechanizmy kompensacji, 
zwiększenie eksportu gazu lub stopnia 
wykorzystania zapasów magazynowych. 
Środki solidarności mogą być szczególnie 
przydatne między tymi państwami 
członkowskimi, w przypadku których 
Komisja zaleca ustanowienie wspólnych 
planów działań zapobiegawczych lub 
planów na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na szczeblu regionalnym. 

Or. ro

Uzasadnienie

Stosowanie postanowień traktatu z Lizbony, który w art. 194  przewiduje prowadzenie polityki 
energetycznej Unii w duchu solidarności, jest niezwykle ważne. 

Poprawka 93
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Powołana dyrektywą 2004/67/WE z (28) Powołana dyrektywą 2004/67/WE z 
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dnia 26 kwietnia 2004 r. dotyczącą 
środków zapewniających bezpieczeństwo 
dostaw gazu ziemnego Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu powinna pełnić 
rolę doradczą przy Komisji, celem 
ułatwienia koordynacji środków na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w 
stanie nadzwyczajnym we Wspólnocie. 
Grupa ta powinna także monitorować 
adekwatność środków podejmowanych 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

dnia 26 kwietnia 2004 r. dotyczącą 
środków zapewniających bezpieczeństwo 
dostaw gazu ziemnego Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu powinna pełnić 
rolę doradczą przy Komisji, ustalając, czy 
wystąpiła sytuacja nadzwyczajna we 
Wspólnocie celem ułatwienia koordynacji 
środków na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw w stanie 
nadzwyczajnym we Wspólnocie. Grupa ta 
powinna także monitorować adekwatność 
środków podejmowanych zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. de

Uzasadnienie

Grupa Koordynacyjna ds. Gazu może, z uwagi na swój skład obejmujący przedstawicieli 
państw członkowskich UE, sektora energetycznego oraz odbiorców, najlepiej ocenić sytuacje 
w zakresie dostaw i w przypadku wystąpienia stanu  nadzwyczajnego we Wspólnocie stać się 
ciałem koordynującym gospodarkę, organy państwowe i Komisję Europejską. Z grupą tą 
należy konsultować się, z uwagi na jej ekspercki charakter w przypadku podejmowania przez 
Komisję Europejską subiektywnej decyzji dotyczącej wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej we 
Wspólnocie .

Poprawka 94
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
powierzenie przedsiębiorstwom gazowym i 
właściwym organom państw 
członkowskich zadania zagwarantowania 
skutecznego funkcjonowania rynku gazu 
przez jak najdłuższy czas w przypadku 
zakłóceń w dostawach, zanim właściwy 
organ podejmie środki mające zaradzić 
sytuacji, w której rynek nie jest w stanie 
dłużej zapewnić wymaganych dostaw 
gazu. Tego rodzaju środki nadzwyczajne 
powinny być w pełni zgodne z przepisami 

(29) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
powierzenie przedsiębiorstwom gazowym i 
właściwym organom państw 
członkowskich zadania zagwarantowania 
skutecznego funkcjonowania rynku gazu 
przez jak najdłuższy czas w przypadku 
zakłóceń w dostawach, zanim właściwy 
organ podejmie środki mające zaradzić 
sytuacji, w której sam rynek nie jest w 
stanie dłużej zapewnić wymaganych 
dostaw gazu. Tego rodzaju środki 
nadzwyczajne powinny być w pełni zgodne 
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wspólnotowymi i powinny zostać 
zgłoszone Komisji.

z przepisami Unii oraz powinny zostać 
zgłoszone Komisji i Grupie 
Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

W sytuacji nadzwyczajnej mechanizmy rynkowe i nierynkowe mogą działać równocześnie. 
Jako organ ekspercki łączący różne zainteresowane strony Grupa Koordynacyjna ds. Gazu 
wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz formalnych konsultacji i 
koordynacji działań zainteresowanych stron. Dlatego też grupa ta powinna ułatwiać 
koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym zakresie Komisja 
powinna regularnie zasięgać opinii grupy, zgodnie z postanowieniami omawianego 
rozporządzenia.

Poprawka 95
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
powierzenie przedsiębiorstwom gazowym i 
właściwym organom państw 
członkowskich zadania zagwarantowania 
skutecznego funkcjonowania rynku gazu 
przez jak najdłuższy czas w przypadku 
zakłóceń w dostawach, zanim właściwy 
organ podejmie środki mające zaradzić 
sytuacji, w której rynek nie jest w stanie 
dłużej zapewnić wymaganych dostaw 
gazu. Tego rodzaju środki nadzwyczajne 
powinny być w pełni zgodne z przepisami 
wspólnotowymi i powinny zostać 
zgłoszone Komisji.

(29) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
powierzenie przedsiębiorstwom gazowym i 
właściwym organom państw 
członkowskich zadania zagwarantowania 
skutecznego funkcjonowania rynku gazu 
przez jak najdłuższy czas w przypadku 
zakłóceń w dostawach, zanim właściwy 
organ podejmie środki mające zaradzić 
sytuacji, w której sam rynek nie jest w 
stanie dłużej zapewnić wymaganych 
dostaw gazu. Tego rodzaju środki 
nadzwyczajne powinny być w pełni zgodne 
z przepisami Unii oraz powinny zostać 
zgłoszone Komisji i Grupie 
Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

W sytuacji nadzwyczajnej mechanizmy rynkowe i nierynkowe mogą działać równocześnie. 
Jako organ ekspercki łączący różne zainteresowane strony Grupa Koordynacyjna ds. Gazu 
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wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz formalnych konsultacji i 
koordynacji działań zainteresowanych stron. Dlatego też grupa ta powinna ułatwiać 
koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym zakresie Komisja 
powinna regularnie zasięgać opinii grupy, zgodnie z postanowieniami omawianego 
rozporządzenia.

Poprawka 96
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
powierzenie przedsiębiorstwom gazowym i 
właściwym organom państw 
członkowskich zadania zagwarantowania 
skutecznego funkcjonowania rynku gazu 
przez jak najdłuższy czas w przypadku 
zakłóceń w dostawach, zanim właściwy 
organ podejmie środki mające zaradzić 
sytuacji, w której rynek nie jest w stanie 
dłużej zapewnić wymaganych dostaw 
gazu. Tego rodzaju środki nadzwyczajne 
powinny być w pełni zgodne z przepisami 
wspólnotowymi i powinny zostać 
zgłoszone Komisji.

(29) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
powierzenie przedsiębiorstwom gazowym i 
właściwym organom państw 
członkowskich zadania zagwarantowania 
skutecznego funkcjonowania rynku gazu 
przez jak najdłuższy czas w przypadku 
zakłóceń w dostawach, zanim właściwy 
organ podejmie środki mające zaradzić 
sytuacji, w której rynek nie jest w stanie 
dłużej zapewnić wymaganych dostaw 
gazu. Tego rodzaju środki nadzwyczajne 
powinny być w pełni zgodne z przepisami 
Unii oraz powinny zostać zgłoszone 
Komisji i Grupie Koordynacyjnej ds. 
Gazu.

Or. en

Poprawka 97
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
powierzenie przedsiębiorstwom gazowym i 
właściwym organom państw 
członkowskich zadania zagwarantowania 
skutecznego funkcjonowania rynku gazu 

(29) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
powierzenie przedsiębiorstwom gazowym i 
właściwym organom państw 
członkowskich zadania zagwarantowania 
skutecznego funkcjonowania rynku gazu 
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przez jak najdłuższy czas w przypadku 
zakłóceń w dostawach, zanim właściwy 
organ podejmie środki mające zaradzić 
sytuacji, w której rynek nie jest w stanie 
dłużej zapewnić wymaganych dostaw 
gazu. Tego rodzaju środki nadzwyczajne 
powinny być w pełni zgodne z przepisami 
wspólnotowymi i powinny zostać 
zgłoszone Komisji.

przez jak najdłuższy czas w przypadku 
zakłóceń w dostawach, zanim właściwy 
organ podejmie środki mające zaradzić 
sytuacji, w której rynek nie jest w stanie 
dłużej zapewnić wymaganych dostaw 
gazu. Tego rodzaju środki nadzwyczajne 
powinny być w pełni zgodne z przepisami 
wspólnotowymi oraz powinny zostać 
zgłoszone Komisji i Grupie 
Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. lt

Poprawka 98
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu we 
Wspólnocie, Komisja powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Wspólnoty. 
Komisja powinna być upoważniona do 
powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Wspólnoty i, w porozumieniu z krajami 
trzecimi, których to dotyczy, poza nim
oraz, jeżeli kryzys wynika z problemów w 
kraju trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora. 

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii, 
Komisja mogłaby powierzyć grupie 
doradczej zadanie monitorowania 
przepływu gazu w sytuacjach kryzysowych 
na terytorium Unii w porozumieniu z 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi i po uzyskaniu ich zgody 
oraz – poza Unią – w porozumieniu z 
zainteresowanymi krajami trzecimi i po 
uzyskaniu ich zgody. 

Or. en
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Poprawka 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu we 
Wspólnocie, Komisja powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Wspólnoty. 
Komisja powinna być upoważniona do 
powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Wspólnoty i, w porozumieniu z krajami 
trzecimi, których to dotyczy, poza nim 
oraz, jeżeli kryzys wynika z problemów w 
kraju trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora. 

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii, 
Komisja powinna zawrzeć klauzulę 
dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego 
w porozumieniach handlowych, 
stowarzyszeniowych i porozumieniach o 
partnerstwie i współpracy zawieranych z 
krajami będącymi producentami oraz z 
krajami tranzytu. Komisja powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Unii. Komisja 
powinna być upoważniona do powierzenia 
grupie zadaniowej ds. monitorowania 
przepływu gazu w sytuacjach kryzysowych 
na terytorium Unii i, w porozumieniu z 
krajami trzecimi, których to dotyczy, poza 
nim oraz, jeżeli kryzys wynika z 
problemów w kraju trzecim, do 
powierzenia jej funkcji pośrednika i 
mediatora za pośrednictwem 
wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela.

Or. en
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Poprawka 100
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu we 
Wspólnocie, Komisja powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Wspólnoty. 
Komisja powinna być upoważniona do 
powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Wspólnoty i, w porozumieniu z krajami 
trzecimi, których to dotyczy, poza nim 
oraz, jeżeli kryzys wynika z problemów w 
kraju trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora. 

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii, w 
szczególności w przypadku wystąpienia 
stanu nadzwyczajnego w Unii, Komisja, 
po skonsultowaniu się z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu, powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Unii. Po 
konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu Komisja powinna być upoważniona 
do powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Unii i, w porozumieniu z krajami trzecimi, 
których to dotyczy, poza nim oraz, jeżeli 
kryzys wynika z problemów w kraju 
trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora. 

Or. en

Poprawka 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu we 
Wspólnocie, Komisja powinna 

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii, w 
przypadku wystąpienia stanu 
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koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Wspólnoty. 
Komisja powinna być upoważniona do 
powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Wspólnoty i, w porozumieniu z krajami 
trzecimi, których to dotyczy, poza nim 
oraz, jeżeli kryzys wynika z problemów w 
kraju trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora. 

nadzwyczajnego w Unii, Komisja, po 
skonsultowaniu się z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu, powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Unii. Po 
konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu Komisja powinna być upoważniona 
do powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Unii i, w porozumieniu z krajami trzecimi, 
których to dotyczy, poza nim oraz, jeżeli 
kryzys wynika z problemów w kraju 
trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora. 

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Grupa ta powinna zatem 
ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym zakresie 
Komisja powinna regularnie zasięgać opinii grupy, zgodnie z postanowieniami omawianego 
rozporządzenia.

Poprawka 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu we 
Wspólnocie, Komisja powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii, w 
przypadku wystąpienia stanu 
nadzwyczajnego w Unii, Komisja, po 
skonsultowaniu się z Grupą 
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będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Wspólnoty. 
Komisja powinna być upoważniona do 
powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Wspólnoty i, w porozumieniu z krajami 
trzecimi, których to dotyczy, poza nim 
oraz, jeżeli kryzys wynika z problemów w 
kraju trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora. 

Koordynacyjną ds. Gazu, powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Unii. Po 
konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu Komisja powinna być upoważniona 
do powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Unii i, w porozumieniu z krajami trzecimi, 
których to dotyczy, poza nim oraz, jeżeli 
kryzys wynika z problemów w kraju 
trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora. 

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Grupa ta powinna zatem 
ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym zakresie 
Komisja powinna regularnie zasięgać opinii grupy, zgodnie z postanowieniami omawianego 
rozporządzenia.

Poprawka 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu we 
Wspólnocie, Komisja powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii, w 
przypadku wystąpienia stanu 
nadzwyczajnego w Unii, Komisja, po 
skonsultowaniu się z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu, powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
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sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Wspólnoty. 
Komisja powinna być upoważniona do 
powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Wspólnoty i, w porozumieniu z krajami 
trzecimi, których to dotyczy, poza nim 
oraz, jeżeli kryzys wynika z problemów w 
kraju trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora. 

trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Unii. Po 
konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu Komisja powinna być upoważniona 
do powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Unii i, w porozumieniu z krajami trzecimi, 
których to dotyczy, poza nim oraz, jeżeli 
kryzys wynika z problemów w kraju 
trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Grupa ta powinna zatem 
ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym zakresie 
Komisja powinna regularnie zasięgać opinii grupy, zgodnie z postanowieniami omawianego 
rozporządzenia.

Poprawka 104
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu we 
Wspólnocie, Komisja powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Wspólnoty. 

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii, w 
przypadku wystąpienia stanu 
nadzwyczajnego w Unii, Komisja, po 
skonsultowaniu się z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu, powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami
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Komisja powinna być upoważniona do 
powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Wspólnoty i, w porozumieniu z krajami 
trzecimi, których to dotyczy, poza nim 
oraz, jeżeli kryzys wynika z problemów w 
kraju trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora. 

tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Unii. Po 
konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu Komisja powinna być upoważniona 
do powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Unii i, w porozumieniu z krajami trzecimi, 
których to dotyczy, poza nim oraz, jeżeli 
kryzys wynika z problemów w kraju 
trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Grupa ta powinna zatem 
ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym zakresie 
Komisja powinna regularnie zasięgać opinii grupy, zgodnie z postanowieniami omawianego 
rozporządzenia.

Poprawka 105
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu we 
Wspólnocie, Komisja powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Wspólnoty. 
Komisja powinna być upoważniona do 
powierzenia grupie zadaniowej ds. 

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii, w 
przypadku wystąpienia stanu 
nadzwyczajnego w Unii, Komisja, po 
skonsultowaniu się z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu, powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
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monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Wspólnoty i, w porozumieniu z krajami 
trzecimi, których to dotyczy, poza nim 
oraz, jeżeli kryzys wynika z problemów w 
kraju trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora. 

stabilny przepływ gazu do Unii. Po 
konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu Komisja powinna być upoważniona 
do powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Unii i, w porozumieniu z krajami trzecimi, 
których to dotyczy, poza nim oraz, jeżeli 
kryzys wynika z problemów w kraju 
trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora.

Or. en

Poprawka 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu we 
Wspólnocie, Komisja powinna 
koordynować działania dotyczące krajów 
trzecich, współpracując z krajami 
będącymi producentami oraz krajami 
tranzytu nad uzgodnieniami na wypadek 
sytuacji kryzysowych, zapewniającymi 
stabilny przepływ gazu do Wspólnoty. 
Komisja powinna być upoważniona do 
powierzenia grupie zadaniowej ds. 
monitorowania przepływu gazu w 
sytuacjach kryzysowych na terytorium 
Wspólnoty i, w porozumieniu z krajami 
trzecimi, których to dotyczy, poza nim 
oraz, jeżeli kryzys wynika z problemów w 
kraju trzecim, do powierzenia jej funkcji 
pośrednika i mediatora. 

(30) Ponieważ dostawy gazu z krajów 
trzecich mają zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii, 
Komisja powinna koordynować działania 
nadzwyczajne dotyczące krajów trzecich, 
współpracując z krajami będącymi 
producentami oraz krajami tranzytu nad 
uzgodnieniami na wypadek sytuacji 
kryzysowych, zapewniającymi stabilny 
przepływ gazu do Unii. Komisja powinna 
być upoważniona do wystąpienia z 
wnioskiem o powierzenie grupie 
zadaniowej ds. monitorowania przepływu 
gazu w sytuacjach kryzysowych na 
terytorium Unii i, w porozumieniu z 
krajami trzecimi, których to dotyczy, poza 
nim oraz, jeżeli kryzys wynika z 
problemów w kraju trzecim, funkcji 
pośrednika i mediatora za pośrednictwem 
komisarza ds. energii i 
wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela.

Or. en
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Uzasadnienie

Wysoki przedstawiciel / wiceprzewodniczący i komisarz ds. energii powinni być angażowani 
na każdym etapie wprowadzania w życie rozporządzenia. Osoby sprawujące ten urząd 
powinny być w szczególności odpowiedzialne za prowadzenie w imieniu państw 
członkowskich mediacji i negocjacji z krajami trzecimi i z przedstawicielami branżowymi w 
sytuacjach kryzysowych. Komisarz ds. energii powinien w szczególności kierować 
działaniami Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu, z którą konsultacje powinny być obowiązkowe 
w sytuacji kryzysowej.

Poprawka 107
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Wzywa Komisję Europejską do 
opracowania wniosku w sprawie 
skutecznej ochrony odbiorców 
zapobiegającej ewentualnym zmowom 
cenowym między zainteresowanymi 
podmiotami gospodarczymi.

Or. el

Poprawka 108
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Umowy dotyczące dostaw gazu z 
krajów trzecich nie mogą zawierać 
postanowień, które łamią przepisy 
regulujące wewnętrzny rynek UE, 
zwłaszcza ograniczeń dotyczących 
ponownego wywozu lub klauzul mających 
taki sam skutek jak „klauzula 
przeznaczenia”. 
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Or. en

Poprawka 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W niniejszym rozporządzeniu określono 
środki służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw gazu poprzez 
zagwarantowanie prawidłowego i ciągłego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu 
oraz poprzez wprowadzenie środków 
wyjątkowych do zastosowania w sytuacji, 
gdy rynek nie może dostarczyć 
koniecznych dostaw gazu, poprzez 
przejrzyste określenie i podział 
odpowiedzialności oraz koordynację 
reakcji na szczeblu państw członkowskich i 
na szczeblu Unii w zakresie działań 
zapobiegawczych oraz reakcji na 
konkretne zakłócenia w dostawach lub 
poważne i realne groźby wystąpienia 
takich zakłóceń, w duchu solidarności 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Powodem reakcji powinny być nie tylko rzeczywiste zakłócenia dostaw, ale także poważne 
i realne groźby ich przerwania. W rozporządzeniu należy podkreślić zasadę solidarności, 
zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z marca 2009 r. oraz z art. 176 A traktatu 
lizbońskiego. Solidarność powinna mieć kluczowe znaczenie w tworzeniu wspólnej polityki 
UE w dziedzinie energetyki i należy ją rozwijać zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i 
zewnętrznym, na szczeblu politycznym w ramach dialogu z krajami trzecimi w sytuacjach 
kryzysu dostaw i w okresach, w których sytuacje takie nie mają miejsca.
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Poprawka 110
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W niniejszym rozporządzeniu określono 
środki służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw gazu poprzez 
zagwarantowanie prawidłowego i ciągłego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu 
oraz poprzez wprowadzenie środków 
wyjątkowych do zastosowania w sytuacji, 
gdy rynek nie może dostarczyć 
koniecznych dostaw gazu, poprzez 
przejrzyste określenie i podział 
odpowiedzialności oraz koordynację 
reakcji na szczeblu państw członkowskich i 
na szczeblu Unii w zakresie działań 
zapobiegawczych oraz reakcji na 
konkretne zakłócenia w dostawach lub 
poważne i realne zagrożenie związane z 
ich wystąpieniem w duchu solidarności 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 111
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W niniejszym rozporządzeniu określono 
środki służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw gazu celem 
zagwarantowania prawidłowego i ciągłego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu 
poprzez stosowanie we wszystkich 
przypadkach kryterium korzyści dla 
odbiorców, przejrzyste określenie i podział 
odpowiedzialności oraz przejrzyste 
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zapobiegawczych oraz reakcji na 
konkretne zakłócenia w dostawach.

struktury koordynacji reakcji na szczeblu 
państw członkowskich i na szczeblu 
Wspólnoty w zakresie działań 
zapobiegawczych oraz reakcji na 
konkretne zakłócenia w dostawach.

Or. el

Poprawka 112
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Zamiast zgodnie z wnioskiem; nadawać Komisji kluczową rolę koordynatora w sytuacji 
nadzwyczajnej, należy przyjąć wielostopniowe podejście oddolne (1. przemysł 2. państwa 
członkowskie 3. współpraca regionalna 4. w szczególnie trudnej sytuacji nadzwyczajnej UE) 
przy większym zaangażowaniu przedsiębiorstw. W sytuacji zakłócenia dostaw to właśnie 
przedsiębiorstwa gazowe będą podejmować działania,, ponieważ posiadają możliwości w 
zakresie transportu, odpowiednią ilość gazu oraz wiedzę w zakresie jego zużycia. Tego typu 
podejście jest skuteczniejsze, pociąga za sobą mniejszą biurokrację i gwarantuje 
poszanowanie zasady pomocniczości.
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Poprawka 113
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Trójpoziomowe podejście określone w dyrektywie z 2004 r. w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw (I: przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie, III: Komisja) nie 
zostało jasno odzwierciedlone w omawianym projekcie rozporządzenia. Zasadę tę należy 
ponownie wprowadzić w projekcie rozporządzenia.

Poprawka 114
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki określone w ust. 1 mają 
zastosowanie jedynie w sytuacjach 
poważnego kryzysu, z myślą o których 
państwa członkowskie opracowują 
odpowiednie krajowe ramy w celu 
zapewnienia dostaw gazu.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja Europejska powinna określić tylko wspólne wymogi minimalne na szczeblu UE i 
umożliwić państwom członkowskim opracowanie odpowiednich krajowych ram 
uwzględniających ich poszczególne uwarunkowania i aktualną sytuację. Kwestię 
bezpieczeństwa dostaw należy podjąć na szczeblu regionalnym, tak aby zapewnić spójność z 
przepisami trzeciego pakietu środków dotyczących liberalizacji rynku energii.

Poprawka 115
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 — ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „odbiorcy chronieni” oznaczają 
wszystkich odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi, którzy są 
podłączeni do sieci dystrybucyjnej gazu;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy rozważyć wraz z poprawkami dotyczącymi art. 5 i 8. Pojęcie „odbiorców 
chronionych” jest bezpośrednio związane z zobowiązaniami wszystkich państw członkowskich 
do solidarnego działania. Z szeroką definicją wiąże się ryzyko zakłóceń na rynku 
wewnętrznym i zjawiska pasożytowania w przypadku, gdy dane państwo członkowskie określi 
odbiorców chronionych w wielu sektorach, podczas gdy inne państwo członkowskie ustali, że 
odbiorcami chronionymi są jedynie gospodarstwa domowe. Niezbędna jest jednolita 
definicja. Państwu członkowskiemu należy jednakże zezwolić na podejmowanie dodatkowych 
działań na rzecz innych sektorów, jeżeli ma taką możliwość (patrz poprawki do art. 8 i 5).
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Poprawka 116
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 — ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „odbiorcy chronieni” oznaczają 
wszystkich odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi, którzy są 
podłączeni do sieci dystrybucyjnej gazu;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja odbiorców chronionych powinna być jak najbardziej jasna, a jej zasięg jak 
najwęższy. Objęcie ochroną zbyt szerokiej grupy odbiorców nie byłoby korzystne ani dla 
bezpieczeństwa dostaw, ani dla konsumentów.

Poprawka 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 — ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) odbiorcy chronieni” oznaczają 
wszystkich odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi, którzy są już 
podłączeni do sieci dystrybucyjnej gazu;

Or. en
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Uzasadnienie

Podczas gdy gospodarstwa domowe bez wątpienia wymagają ochrony, to potencjalne 
rozszerzenie kategorii odbiorców chronionych na szczeblu UE stanowi złożoną i trudną 
kwestię, wymagającą odpowiedniej oceny oddziaływania. Ponadto rozszerzanie kategorii 
odbiorców chronionych powinno pozostać w gestii państw członkowskich, gdyż stosowność i 
współmierność takiego działania należy oceniać w świetle sytuacji w danym kraju, zwłaszcza 
struktury koszyka energetycznego i znaczenia gazu w tym koszyku. Dlatego też projekt 
rozporządzenia nie powinien rozszerzać obowiązkowej ochrony na szczeblu UE na inne 
kategorie niż gospodarstwa domowe.

Poprawka 118
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 — ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „odbiorcy chronieni” oznaczają 
wszystkich odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi, którzy są 
podłączeni do sieci dystrybucyjnej gazu;
dane państwo członkowskie może 
postanowić objąć tą definicją ograniczoną 
grupę innych odbiorców, zwłaszcza 
odbiorców świadczących ważne usługi 
publiczne; jednakże takie rozszerzenie 
definicji nie może w żadnym przypadku 
naruszać zasad europejskiej i regionalnej 
solidarności z krajami borykającymi się z 
problemami związanymi z dostawami 
gazu;

Or. en

Poprawka 119
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 — ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „odbiorcy chronieni” oznaczają 
wszystkich odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi, którzy są już

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

podłączeni do sieci dystrybucyjnej gazu, a 
także – o ile tak postanowi dane państwo 
członkowskie – mogą obejmować takich
odbiorców jak małe i średnie 
przedsiębiorstwa, szkoły lub szpitale, dla 
których gaz jest niezbędny do świadczenia 
podstawowej usługi użyteczności 
publicznej;

Or. en

Poprawka 120
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „odbiorcy chronieni” oznaczają 
wszystkich odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi, którzy są 
podłączeni do sieci dystrybucyjnej gazu;

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie wspólnotowe winno ograniczać się do grupy odbiorców, którzy w przypadku 
zakłócenia dostaw nie mają innej alternatywy a dostawa gazu pozwala na zaspokojenie ich 
podstawowych potrzeb.  Każde rozszerzenie pojęcia „odbiorcy chronieni“ negatywnie 
wpływa na standardy w zakresie bezpieczeństwa dostaw, umożliwiające wprowadzenie 
środków kształtujących popyt w ramach planów działań zapobiegawczych i planów na 
wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Zbyt szeroka definicja nie pozwala na dostateczną ochronę, 
jak również ogranicza możliwości w zakresie środków kształtujących popyt.
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Poprawka 121
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „odbiorcy chronieni” oznaczają 
wszystkich odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi, którzy są już 
podłączeni do sieci dystrybucyjnej gazu, a 
także – o ile tak postanowi dane państwo 
członkowskie – mogą obejmować szkoły i 
szpitale, inne instytucje świadczące usługi 
pogotowia, usługi użyteczności publicznej 
w dziedzinie medycyny i oświaty oraz 
usługi socjalne, a także przedsiębiorstwa 
zaopatrujące ludność w podstawowe 
artykuły spożywcze, pod warunkiem że są 
one już podłączone do sieci dystrybucyjnej 
gazu;

Or. ro

Uzasadnienie

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

Poprawka 122
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 — ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „odbiorcy chronieni” oznaczają 
wszystkich klientów, którzy są podłączeni 
do sieci dystrybucyjnej gazu, których dane 
państwo członkowskie uznaje za 
odbiorców chronionych, uwzględniając 
przy tym szczególne cechy rynku energii 
oraz przestrzegając ustalonych kryteriów; 
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do sieci dystrybucyjnej gazu;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja odbiorców chronionych powinna zezwalać państwom członkowskim na pewną 
elastyczność umożliwiającą dostosowanie się do okoliczności w kraju, przy jasno określonych 
kryteriach. Na przykład w przypadku Hiszpanii elektrownie opalane gazem odgrywają 
znaczną rolę i hiszpański system gazowniczy został opracowany tak, aby miał odpowiednie 
zdolności wspierania rezerwowego zasilania termicznego wymaganego w ramach rozwoju i 
włączenia energii pochodzących ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 123
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Zapewnienie dostaw energii cieplnej i elektrycznej pozwalające na nieprzerwane świadczenie 
odbiorcom podstawowych usług jest możliwe poprzez uwzględnienie odpowiednich zakładów 
produkcyjnych.
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Poprawka 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „odbiorcy chronieni” oznaczają 
wszystkich odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi, którzy są 
podłączeni do sieci dystrybucyjnej gazu, a 
także – o ile tak postanowi dane państwo 
członkowskie – mogą obejmować małe i 
średnie przedsiębiorstwa, szkoły i szpitale, 
pod warunkiem że są one podłączone do 
sieci dystrybucyjnej gazu, a także 
elektrociepłownie zasilane gazem, jeżeli są 
absolutnie niezbędne do dostarczania 
energii elektrycznej tym odbiorcom;

Or. it

Uzasadnienie

Niezbędne jest włączenie elektrociepłowni zasilanych gazem celem uniknięcia paradoksalnej 
sytuacji, w której odbiorcom chronionym zapewni się gaz, ale będą oni pozbawieni energii 
elektrycznej. Słowo „już” zostaje skreślone, ponieważ rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie nie tylko do odbiorców, którzy są podłączeni do sieci dystrybucynej gazu w 
momencie wejścia w życie rozporządzenia, ale do tych, którzy są podłączeni w sytuacji 
kryzysowej.

Poprawka 125
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 — ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

mogą obejmować wszelkich innych 
odbiorców zgodnie z interesem 
publicznym, pod warunkiem że są oni już 
podłączeni do sieci dystrybucyjnej gazu;

Or. en

Poprawka 126
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 — ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. hu

Uzasadnienie

Należy umożliwić przyznanie statusu odbiorcy chronionego wszelkim instytucjom publicznym.

Poprawka 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 — ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „odbiorcy chronieni” oznaczają 
wszystkich odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi, którzy są już 
podłączeni do sieci dystrybucyjnej gazu, 
a także – o ile tak postanowi dane państwo 
członkowskie – mogą obejmować małe 

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

członkowskie – mogą obejmować:

a) małe i średnie przedsiębiorstwa, szkoły 
i szpitale, pod warunkiem że są one już 
podłączone do sieci dystrybucyjnej gazu 
oraz 
b) elektrownie w ograniczonej liczbie -
ustalonej przez właściwy organ w oparciu 
o zapotrzebowanie krajowe - niezbędnej 
do uniknięcia przerw w dopływie energii 
elektrycznej u konsumentów w przypadku 
przerwy w dostawie gazu;

Or. en

Poprawka 128
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 — ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) „Właściwy organ” musi zawsze 
oznaczać krajowy organ regulacyjny. Nie 
narusza to przedstawianych przez rząd 
ogólnych wytycznych dotyczących polityki, 
które nie są związane z uprawnieniami i 
obowiązkami regulacyjnymi, zgodnie z 
art. 41 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2009/73/WE z 
dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego1 oraz możliwości 
przypisania przez państwa członkowskie 
określonych zadań wynikających 
z niniejszego rozporządzenia jednostkom
innym niż właściwy organ. Zadania te są 
wykonywane pod nadzorem właściwego 
organu i są wymieniane w planach, 
o których mowa w art. 4.
_______________________

1Dz.U. L 211 z 14.08.2009, s. 94.
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Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny być organami właściwymi w państwach członkowskich, 
gdyż odpowiadają już one za rynek energii, są niezależne i posiadają wiedzę niezbędną do 
podejmowania działań w omawianych kwestiach.  Jednak ostateczna odpowiedzialność 
spoczywa nadal na rządach państw członkowskich, które ponoszą odpowiedzialność 
polityczną, zgodnie z brzmieniem art. 39 ust. 4 lit. b) (ii) wspomnianej wyżej dyrektywy 
2009/73/WE. Krajowe jednostki mogą być organami rządowymi lub operatorami systemów, 
zgodnie z postanowieniami ostatniego akapitu art. 1 rozporządzenia w sprawie gazu nr 
715/2009.

Poprawka 129
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Zagwarantowanie dostaw gazu w sytuacji nadzwyczajnej jest podstawowym zadaniem 
państwa. Organy, których interesy pozostają w sprzeczności z bezpieczeństwem dostaw, nie 
powinny posiadać kompetencji w tym zakresie.
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Poprawka 130
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 131
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bezpieczeństwo dostaw gazu należy do 
zadań przedsiębiorstw gazowych, 
właściwych organów, państw 
członkowskich, Komisji i w określonych 
przypadkach odbiorców innych niż 
odbiorcy chronieni w granicach 
kompetencji każdego z tych podmiotów. 
Wymaga ono ścisłej współpracy pomiędzy 
nimi.

Or. en

Uzasadnienie

Trójpoziomowe podejście określone w dyrektywie z 2004 r. w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw (I: przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie, III: Komisja) nie 
zostało jasno odzwierciedlone w omawianym projekcie rozporządzenia. Zasadę tę należy 
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ponownie wprowadzić w projekcie rozporządzenia.

Poprawka 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bezpieczeństwo dostaw gazu należy 
przede wszystkim do zadań przedsiębiorstw 
gazowych. Właściwe organy państw 
członkowskich oraz Komisja wspierają 
przedsiębiorstwa gazowe w granicach 
kompetencji każdego z tych podmiotów. 
Wymaga to ścisłej współpracy pomiędzy 
nimi.

Or. en

Uzasadnienie

Trójpoziomowe podejście określone w dyrektywie z 2004 r. w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw (I: przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie, III: Komisja) nie 
zostało jasno odzwierciedlone w omawianym projekcie rozporządzenia. Zasadę tę należy 
ponownie wprowadzić w projekcie rozporządzenia.

Poprawka 133
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bezpieczeństwo dostaw gazu należy do 
zadań przedsiębiorstw gazowych, 
właściwych organów państw 
członkowskich oraz Komisji w granicach 
kompetencji każdego z tych podmiotów.
Wymaga ono ścisłej współpracy pomiędzy 
nimi.
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Or. en

Poprawka 134
Arturs Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bezpieczeństwo dostaw gazu i właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
należy do zadań przedsiębiorstw 
gazowych, właściwych organów państw 
członkowskich, przemysłowych odbiorców 
gazu oraz Komisji w granicach 
kompetencji każdego z tych podmiotów. 
Wymaga ono ścisłej współpracy pomiędzy 
nimi.

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem wstępnym bezpieczeństwa dostaw jest właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 135
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bezpieczeństwo dostaw gazu należy do 
zadań przedsiębiorstw gazowych, 
właściwych organów państw 
członkowskich, przemysłowych odbiorców 
gazu oraz Komisji w granicach 
kompetencji każdego z tych podmiotów. 
Wymaga ono ścisłej współpracy pomiędzy 
nimi. Odnośnie do postępowania w razie 
poważniejszego zakłócenia dostaw gazu 
niniejsze rozporządzenie przewiduje 
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mechanizm oparty na podejściu 
oddolnym. Etap pierwszy zakłada reakcję 
poszczególnych przedsiębiorstw gazowych 
lub grup tych przedsiębiorstw na przerwę 
w dostawach, jeśli okazałyby się ona 
niewystarczająca, państwa członkowskie 
powinny podjąć środki zmierzające do 
złagodzenia tych zakłóceń dostaw. 
Dopiero wówczas, gdy środki zastosowane 
na pierwszym i drugim etapie nie 
rozwiązują problemu, należy podjąć 
odpowiednie działania na szczeblu 
wspólnotowym. Transgraniczne 
rozwiązania regionalne powinny być 
traktowane preferencyjnie.

Or. de

Uzasadnienie

Taki przepis pozwala na wyjaśnienie sposobu reagowania zgodnego z wielostopniowym 
podejściem oddolnym (1. przemysł 2. państwa członkowskie 3. współpraca regionalna 4. UE, 
w przypadku szczególnie trudnej sytuacji nadzwyczajnej). W sytuacji zakłócenia dostaw to 
właśnie przedsiębiorstwa gazowe będą podejmować działania, ponieważ posiadają 
możliwości w zakresie transportu, odpowiednią ilość gazu oraz wiedzę w zakresie jego 
zużycia. Tego typu podejście jest skuteczniejsze, mniej zbiurokratyzowane i zakłada 
poszanowanie zasady pomocniczości.

Poprawka 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ odpowiedzialny za 
wprowadzenie w życie przewidzianych
w niniejszym rozporządzeniu środków na 
rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu. Do 
środków tych należą dokonywana co dwa 
lata ocena ryzyka, opracowanie planów 
działań zapobiegawczych, opracowanie 
planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej 
oraz ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa 

2. Każde państwo członkowskie wyznacza 
w oparciu o przejrzyste zasady niezależny
właściwy organ odpowiedzialny za 
wprowadzenie w życie zgodnych z 
postanowieniami zawartymi w niniejszym 
rozporządzeniu środków na rzecz 
bezpieczeństwa dostaw gazu. Do środków 
tych należą dokonywana co dwa lata ocena 
ryzyka i oddziaływania, w tym zagrożeń 
geopolitycznych, opracowanie planów 
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dostaw gazu na szczeblu krajowym. 
Właściwe organy współpracują ze sobą, 
aby zapobiegać zakłóceniom w dostawach 
i ograniczać szkody w razie wystąpienia 
takich zakłóceń.

działań zapobiegawczych, opracowanie 
planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej 
oraz ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa 
dostaw gazu na szczeblu krajowym. 
Właściwe organy współpracują ze sobą, 
aby zapobiegać zakłóceniom w dostawach 
i ograniczać szkody w razie wystąpienia 
takich zakłóceń.

Or. en

Uzasadnienie

Istotą nowego rozporządzenia powinno być wprowadzenie dla państw członkowskich wymogu 
przeprowadzenia szczegółowej oceny ryzyka i oddziaływania, a także analizowania swojej 
sytuacji, w oparciu o rzetelną wspólną metodologię uwzględniającą w miarę potrzeby 
krajowe warunki i specyfikę. Plany działań zapobiegawczych oraz plany działań na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej powinny uwzględniać wyniki takiej oceny, a ich adekwatność można 
zagwarantować, dokonując przeglądów. Podobne plany można także przygotować na 
poziomie regionalnym.

Poprawka 137
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ odpowiedzialny za 
wprowadzenie w życie przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu środków na 
rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu. Do 
środków tych należą dokonywana co dwa 
lata ocena ryzyka, opracowanie planów 
działań zapobiegawczych, opracowanie 
planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej 
oraz ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa 
dostaw gazu na szczeblu krajowym. 
Właściwe organy współpracują ze sobą, 
aby zapobiegać zakłóceniom w dostawach 
i ograniczać szkody w razie wystąpienia 
takich zakłóceń.

2. Każde państwo członkowskie wyznacza 
w oparciu o przejrzyste zasady niezależny
od podmiotów działających na rynku
właściwy organ odpowiedzialny za 
wprowadzenie w życie przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu środków na 
rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu. Do 
środków tych należą dokonywana co dwa 
lata ocena ryzyka, opracowanie planów 
działań zapobiegawczych, opracowanie 
planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej 
oraz ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa 
dostaw gazu na szczeblu krajowym. 
Właściwe organy współpracują ze sobą, 
aby zapobiegać zakłóceniom w dostawach 
i ograniczać szkody w razie wystąpienia 
takich zakłóceń.
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Or. en

Uzasadnienie

Dostawy gazu w UE są uznawane w niektórych państwach członkowskich za prerogatywę 
państwową. Należy pozostawić możliwość powierzenia administrowania dostawami gazu i 
kontroli nad nimi służbom państwowym, zamiast delegować te uprawnienia powołanemu 
doraźnie organowi krajowemu.

Poprawka 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ odpowiedzialny za 
wprowadzenie w życie przewidzianych
w niniejszym rozporządzeniu środków na 
rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu. Do 
środków tych należą dokonywana co dwa 
lata ocena ryzyka, opracowanie planów 
działań zapobiegawczych, opracowanie 
planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej 
oraz ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa 
dostaw gazu na szczeblu krajowym. 
Właściwe organy współpracują ze sobą, 
aby zapobiegać zakłóceniom w dostawach 
i ograniczać szkody w razie wystąpienia 
takich zakłóceń.

2. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ odpowiedzialny za 
wprowadzenie w życie zgodnych z 
postanowieniami zawartymi w niniejszym 
rozporządzeniu środków na rzecz 
bezpieczeństwa dostaw gazu. Do środków 
tych należą dokonywana co dwa lata ocena 
ryzyka i oddziaływania, opracowanie 
planów działań zapobiegawczych, 
opracowanie planu na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej oraz ciągłe monitorowanie 
bezpieczeństwa dostaw gazu na szczeblu 
krajowym. Właściwe organy współpracują 
ze sobą, aby zapobiegać zakłóceniom 
w dostawach i ograniczać szkody w razie 
wystąpienia takich zakłóceń.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie, rozporządzenie powinno koncentrować 
się na wprowadzeniu dla państw członkowskich wymogu przeprowadzenia szczegółowej 
oceny ryzyka i oddziaływania w oparciu o rzetelną wspólną metodologię, uwzględniającą w 
miarę potrzeby krajowe warunki i specyfikę. Plany działań zapobiegawczych oraz plany 
działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnej powinny uwzględniać wyniki takiej oceny, a ich 
adekwatność można zagwarantować, dokonując przeglądów. Podobne plany można także 
przygotować na poziomie regionalnym.
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Poprawka 139
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie wyznacza
właściwy organ odpowiedzialny za 
wprowadzenie w życie przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu środków na 
rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu. Do 
środków tych należą dokonywana co dwa 
lata ocena ryzyka, opracowanie planów 
działań zapobiegawczych, opracowanie 
planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej 
oraz ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa 
dostaw gazu na szczeblu krajowym. 
Właściwe organy współpracują ze sobą, 
aby zapobiegać zakłóceniom w dostawach 
i ograniczać szkody w razie wystąpienia 
takich zakłóceń.

2. Właściwy organ jest odpowiedzialny za 
wprowadzenie w życie przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu środków na 
rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu. Do 
środków tych należą dokonywana co dwa 
lata ocena ryzyka, opracowanie planów 
działań zapobiegawczych, opracowanie 
planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej 
oraz ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa 
dostaw gazu na szczeblu krajowym. 
Właściwe organy współpracują ze sobą, 
aby zapobiegać zakłóceniom w dostawach 
i ograniczać szkody w razie wystąpienia 
takich zakłóceń.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z poprawki do art. 2 ust. 2.  W definicji wyjaśniono, że krajowe organy 
regulacyjne są organami właściwymi, a zatem z art. 3 ust. 2 należy skreślić stwierdzenie, że to 
państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ.

Poprawka 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z zapisami niniejszego 
rozporządzenia oraz z uwzględnieniem art. 
176a traktatu Komisja i państwa 
członkowskie zaostrzają kontrolę nad 
bezpieczeństwem dostaw gazu z państw 
trzecich, a w przypadku jakichkolwiek 
zakłóceń w dostawach proponują 
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konkretne środki nadzwyczajne.  Komisja 
koordynuje wraz z państwami trzecimi 
działanie systemów rozwiązywania sporów 
i ożywia dialog w dziedzinie energii m.in. 
w kontekście karty energetycznej i 
wspólnoty energetycznej.

Or. nl

Poprawka 141
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zakres odpowiedzialności określony w 
ust. 2 nie stanowi uszczerbku dla 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za ogłoszenie stanu nadzwyczajnego 
zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 lub, w przypadku 
zaistnienia stanu nadzwyczajnego, za 
przyjęcie nadzwyczajnych środków w myśl 
planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej 
opracowanego zgodnie z art. 9. 

Or. en

Uzasadnienie

Właściwy oran, tj. krajowy ogran regulacji, jest odpowiedzialny za wypełnianie większości 
zadań określonych w tym rozporządzeniu. Jednakże w obliczu kryzysu odpowiedzialność 
polityczna za ogłoszenie stanu nadzwyczajnego i przyjęcie konkretnych środków 
nadzwyczajnych, zgodnie z działaniami określonym w planie na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej, spoczywa na właściwym ministrze lub rządzie państwa członkowskiego.
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Poprawka 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zapewnia koordynację 
pomiędzy właściwymi organami na 
szczeblu wspólnotowym w ramach Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu, w szczególności 
w sytuacji stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie. 

4. Komisja zapewnia koordynację 
pomiędzy właściwymi organami na 
szczeblu unijnym w ramach Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu, w szczególności 
w sytuacji stanu nadzwyczajnego w Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Kompetencje Komisji mają na celu zagwarantowanie największej skuteczności działań przy 
zachowaniu przez państwa członkowskie możliwości określania odpowiednich środków 
w zależności od własnych szczególnych uwarunkowań krajowych i strategii w zakresie
polityki zagranicznej. Należy unikać zakłóceń konkurencji oraz ograniczania inicjatyw państw 
członkowskich i przedsiębiorstw europejskich w zakresie projektów i infrastruktury. Należy 
też w pełni docenić rolę, jaką odgrywa Grupa Koordynacyjna ds. Gazu.

Poprawka 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zapewnia koordynację 
pomiędzy właściwymi organami na 
szczeblu wspólnotowym w ramach Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu, w szczególności 
w sytuacji stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie.

4. Komisja zapewnia koordynację 
pomiędzy właściwymi organami na 
szczeblu unijnym w ramach Grupy
Koordynacyjnej ds. Gazu, w szczególności 
w sytuacji stanu nadzwyczajnego w Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Kompetencje Komisji mają na celu zagwarantowanie największej skuteczności działań przy 
zachowaniu przez państwa członkowskie możliwości określania odpowiednich środków 
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w zależności od własnych szczególnych uwarunkowań krajowych i strategii w zakresie 
polityki zagranicznej. Należy unikać zakłóceń konkurencji oraz ograniczania inicjatyw państw 
członkowskich i przedsiębiorstw europejskich w zakresie projektów i infrastruktury. Należy 
też w pełni docenić rolę, jaką odgrywa Grupa Koordynacyjna ds. Gazu.

Poprawka 144
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zapewnia koordynację 
pomiędzy właściwymi organami na 
szczeblu wspólnotowym w ramach Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu, w szczególności 
w sytuacji stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie. 

4. Komisja zapewnia koordynację 
pomiędzy właściwymi organami na 
szczeblu unijnym w ramach Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu, w szczególności 
w sytuacji stanu nadzwyczajnego w Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Kompetencje Komisji mają na celu zagwarantowanie największej skuteczności działań przy 
zachowaniu przez państwa członkowskie możliwości określania odpowiednich środków 
w zależności od własnych szczególnych uwarunkowań krajowych i strategii w zakresie 
polityki zagranicznej. Należy unikać zakłóceń konkurencji oraz ograniczania inicjatyw państw 
członkowskich i przedsiębiorstw europejskich w zakresie projektów i infrastruktury. Należy 
też w pełni docenić rolę, jaką odgrywa Grupa Koordynacyjna ds. Gazu.

Poprawka 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja wdraża środki określone 
w niniejszym rozporządzeniu. Do środków 
tych należy dokonywana co dwa lata 
ocena ryzyka, ciągłe monitorowanie 
bezpieczeństwa dostaw gazu oraz 
opracowanie planu działań 
zapobiegawczych i planu na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej na szczeblu Unii 
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Europejskiej.

Or. en

Poprawka 146
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja wspólnie z właściwymi 
organami wspólnotowymi przyjmie 
wszelkie niezbędne środki służące 
realizacji i finalizacji w jak najkrótszym 
czasie istniejących projektów 
zatwierdzonych przez Unię Europejską w 
dziedzinie dywersyfikacji dróg i źródeł 
zaopatrzenia w gaz.

Or. ro

Uzasadnienie

Poprawka odnosi się bezpośrednio do jedynego projektu Unii Europejskiej, który spełnia 
wszystkie te warunki, tj. do projektu gazociągu Nabucco.

Poprawka 147
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



PE438.187v01-00 76/117 AM\801609PL.doc

PL

Poprawka 148
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Środki na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw muszą być oparte 
na ocenie ryzyka i oddziaływania 
przeprowadzonej zgodnie z art. 8, jasno 
określone, przejrzyste, proporcjonalne, 
pozbawione cech dyskryminacji, 
weryfikowalne i nie mogą w niewłaściwy 
sposób zakłócać konkurencji ani 
skutecznego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie, rozporządzenie powinno koncentrować 
się na wymaganiu od państw członkowskich, by przeprowadziły szczegółową ocenę ryzyka i 
oddziaływania, w oparciu o wspólną metodologię, przy jednoczesnym odpowiednim 
uwzględnieniu konkretnych uwarunkowań każdego kraju i jego specyfiki. Plany działań 
zapobiegawczych oraz plany działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnej powinny 
uwzględniać wyniki takiej oceny, a ich adekwatność można zagwarantować, dokonując 
przeglądów. Podobne plany można także przygotować na poziomie regionalnym.

Poprawka 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Środki na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw muszą być oparte 
na ocenie ryzyka i oddziaływania 
przeprowadzonej zgodnie z art. 8, jasno 
określone, przejrzyste, proporcjonalne, 
pozbawione cech dyskryminacji, 
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skutecznego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

weryfikowalne i nie mogą w niewłaściwy 
sposób zakłócać konkurencji ani 
skutecznego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie, rozporządzenie powinno koncentrować 
się na wymaganiu od państw członkowskich, by przeprowadziły szczegółową ocenę ryzyka i 
oddziaływania, w oparciu o wspólną metodologię, przy jednoczesnym odpowiednim 
uwzględnieniu konkretnych uwarunkowań każdego kraju i jego specyfiki. Plany działań 
zapobiegawczych oraz plany działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnej powinny 
uwzględniać wyniki takiej oceny, a ich adekwatność można zagwarantować, dokonując 
przeglądów. Podobne plany można także przygotować na poziomie regionalnym.

Poprawka 150
Arturs Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny i konkurencja są gwarancją bezpiecznych dostaw gazu. 
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Poprawka 151
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Środki na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw muszą być jasno 
określone, przejrzyste, proporcjonalne, 
pozbawione cech dyskryminacji, 
weryfikowalne i nie mogą w niewłaściwy 
sposób zakłócać konkurencji ani 
skutecznego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Komisja wraz z organem 
właściwym dopilnowuje, żeby w umowach 
o dostawy gazu zawieranych między 
państwami członkowskimi lub ich 
przedsiębiorstwami gazowymi a krajami 
trzecimi nie zamieszczano postanowień 
działających jak klauzula przeznaczenia. 
Powyższe postanowienie nie narusza 
kompetencji organów ochrony 
konkurencji.
Ponadto takie środki nie naruszają 
istniejących unijnych mechanizmów 
rynkowych dotyczących emisji gazów 
cieplarnianych w przypadku sektorów 
przemysłu objętych takimi 
mechanizmami.

Or. en

Poprawka 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W celu złagodzenia potencjalnych 
skutków kryzysu spowodowanego 
przerwaniem dostaw gazu państwa 
członkowskie opracują wspólną strategię 
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na rzecz zapewnienia dywersyfikacji 
źródeł energii oraz dróg i źródeł 
zaopatrzenia w gaz.

Or. ro

Uzasadnienie

Aby zmniejszyć uzależnienie od zewnętrznych źródeł gazu, państwa członkowskie nie mogą 
koncentrować się jedynie na gazie, ale również na innych źródłach energii.

Poprawka 153
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Długofalowe środki na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw
Najpóźniej rok po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedłoży sprawozdanie zawierające 
proponowane środki regulacyjne, które 
można będzie wdrożyć celem 
zróżnicowania na poziomie Wspólnoty 
geograficznych źródeł gazu i dróg jego 
dostaw do UE. Sprawozdanie powinno 
zawierać propozycje skierowane do 
różnych państw członkowskich w sprawie 
działań i środków mających na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu. 
Sprawozdanie powinno obejmować w 
szczególności ocenę roli instalacji LNG. 
Należy również dodatkowo zamieścić tam 
przegląd zdolności różnych państw 
członkowskich w zakresie magazynowania 
gazu.
Ponadto w sprawozdaniu należy 
przedstawić propozycje dotyczące 
ściślejszej współpracy regionalnej w 
opracowywaniu regionalnych planów 
działań zapobiegawczych i planów na 
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wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Wszelką 
współpracę w celu wykonania niniejszego 
rozporządzenia prowadzą właściwe organy 
państw członkowskich, w tym 
przedsiębiorstwa gazowe, organy 
regulacyjne i odbiorcy przemysłowi, w 
ścisłej współpracy z Komisją.  Współpraca 
regionalna wspiera zobowiązania 
wynikające z powszechnej solidarności 
europejskiej i nie powinna się na nie 
nakładać.

Or. en

Poprawka 154
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Długofalowe środki na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw
1. W terminie [do dnia 30 września 2010 
r.; sześciu miesięcy od wejścia w życie] 
Komisja przygotowuje podstawy 
mechanizmu wczesnego ostrzegania w 
sektorze gazowym. Mechanizm ten 
powinno się ustanowić na podstawie 
umów dwustronnych między UE i krajami 
trzecimi w sprawie wspólnego 
zapobiegawczego i szybkiego reagowania 
na sytuację kryzysową lub na zagrożenie 
wystąpieniem takiej sytuacji.
2. Komisja przedstawia obszerny plan 
zawierający odpowiednie zachęty 
umożliwiające wypełnienie obowiązku 
wynikającego z art. 6.

Or. en
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Poprawka 155
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Długofalowe środki na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw
Najpóźniej rok po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada następujące sprawozdania:
(i) sprawozdanie zawierające 
proponowane środki regulacyjne, które 
można będzie wdrożyć celem 
zróżnicowania na poziomie Unii 
geograficznych źródeł gazu i dróg jego 
dostaw do UE; sprawozdanie powinno 
obejmować w szczególności ocenę roli 
instalacji LNG;
(ii) sprawozdanie zawierające propozycje 
ograniczenia zapotrzebowania na gaz w 
krajach dostarczających gaz i krajach 
tranzytowych, zwłaszcza poprzez 
zastosowanie środków racjonalizacji 
zużycia energii.

Or. en

Poprawka 156
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
1. Państwa członkowskie są zobowiązane, 
w ramach partnerstw publiczno 
prywatnych do zagwarantowania 
strategicznych rezerw gazu ziemnego na 
okres sześćdziesięciu dni w terminie 
najpóźniej do (12 miesięcy od wejścia w 
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życie niniejszego rozporządzenia.
2. Koszty zapewnienia takich rezerw 
ponoszą importerzy i przedsiębiorstwa 
produkujące gaz ziemny, a w 
konsekwencji odbiorcy końcowi.

Or. de

Uzasadnienie

Poza stworzeniem planów działań zapobiegawczych oraz planów działań na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej niezbędne jest 
utworzenie obowiązkowych rezerw gazu ziemnego w każdym państwie członkowskim.

Poprawka 157
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
W terminie najpóźniej 12 miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja, w ramach 
tworzenia długofalowej strategii w 
zakresie dostaw, winna przedstawić 
sprawozdanie na temat instrumentów i 
środków, prowadzących do większego 
zróżnicowania źródeł dostaw gazu oraz 
dróg dostaw gazu w UE. Sprawozdanie to 
powinno przede wszystkim skupiać się na 
roli instalacji LNG. 

Or. de

Uzasadnienie

Wykraczając poza zakres zastosowania rozporządzenia, należy stworzyć długofalową 
strategię zapewniania dostaw gazu na poziomie UE.
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Poprawka 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.;
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, po skonsultowaniu się z 
przedsiębiorstwami gazowymi, 
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

1. W terminie [do dnia 30 września 2011 
r.; 18 miesięcy od wejścia w życie] 
właściwy organ, w oparciu o 
przeprowadzoną ocenę ryzyka i 
oddziaływania zgodnie z art. 8, po 
skonsultowaniu się z przedsiębiorstwami 
gazowymi, odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

Or. en

Uzasadnienie

Opracowanie planów wymaga znacznych działań koordynacyjnych, szczególnie w państwach 
członkowskich lub regionach o dużej liczbie granicznych państw członkowskich. Sporządzenie 
planów zaledwie w ciągu roku naraziłoby na szwank szeroko zakrojone konsultacje 
i skuteczną koordynację z sąsiednimi jednostkami.

Poprawka 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.; 
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, po skonsultowaniu się z 
przedsiębiorstwami gazowymi, 
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.;
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, w oparciu o przeprowadzoną ocenę 
ryzyka i oddziaływania zgodnie z art. 8, po 
skonsultowaniu się z przedsiębiorstwami 
gazowymi, producentami korzystającymi z 
energii gazowej, odpowiednimi 
organizacjami reprezentującymi interesy 
gospodarstw domowych i odbiorców 
przemysłowych oraz organem
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regulacyjnym (o ile nie jest nim właściwy 
organ), opracuje:

Or. en

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno koncentrować się na wymaganiu od państw członkowskich, by 
przeprowadziły szczegółową analizę ryzyka i oddziaływania i przeanalizowały swoją sytuację, 
opierając się na rzetelnej wspólnej metodologii. 

Każde państwo członkowskie winno przeprowadzić ocenę ryzyka i oddziaływania w oparciu o 
wspólną metodologię, przy jednoczesnym odpowiednim uwzględnieniu konkretnych 
uwarunkowań każdego kraju i jego specyfiki. Plany działań zapobiegawczych oraz plany 
działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnej powinny uwzględniać wyniki takiej analizy. 
Adekwatność takich planów można zagwarantować dokonując ich przeglądów.

Poprawka 160
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.; 
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, po skonsultowaniu się z 
przedsiębiorstwami gazowymi, 
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.;
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, w oparciu o przeprowadzoną ocenę 
ryzyka i oddziaływania zgodnie z art. 8, po 
skonsultowaniu się z przedsiębiorstwami 
gazowymi, elektrowniami gazowymi,
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

Or. en

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno koncentrować się na wymaganiu od państw członkowskich, by 
przeprowadziły szczegółową analizę ryzyka i oddziaływania i przeanalizowały swoją sytuację, 
opierając się na rzetelnej wspólnej metodologii. 

Każde państwo członkowskie winno przeprowadzić ocenę ryzyka i oddziaływania w oparciu o 
wspólną metodologię, przy jednoczesnym odpowiednim uwzględnieniu konkretnych 
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uwarunkowań każdego kraju i jego specyfiki. Plany działań zapobiegawczych oraz plany 
działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnej powinny uwzględniać wyniki takiej analizy. 
Adekwatność takich planów można zagwarantować dokonując ich przeglądów.

Poprawka 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.; 
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, po skonsultowaniu się z 
przedsiębiorstwami gazowymi, 
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.; 
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, w oparciu o przeprowadzoną ocenę 
ryzyka i oddziaływania zgodnie z art. 8, po 
skonsultowaniu się z przedsiębiorstwami 
gazowymi, elektrowniami gazowymi,
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie, rozporządzenie powinno koncentrować 
się na wymaganiu od państw członkowskich, by przeprowadziły szczegółową ocenę ryzyka i 
oddziaływania, w oparciu o wspólną metodologię, przy jednoczesnym odpowiednim 
uwzględnieniu konkretnych uwarunkowań każdego kraju i jego specyfiki. Plany działań 
zapobiegawczych oraz plany działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnej powinny 
uwzględniać wyniki takiej oceny, a ich adekwatność można zagwarantować, dokonując 
przeglądów. Podobne plany można także przygotować na poziomie regionalnym.

Poprawka 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.; 1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.; 
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12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, po skonsultowaniu się z 
przedsiębiorstwami gazowymi, 
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, w oparciu o przeprowadzoną ocenę 
ryzyka i oddziaływania zgodnie z art. 8, po 
skonsultowaniu się z przedsiębiorstwami 
gazowymi, odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie, rozporządzenie powinno koncentrować 
się na wymaganiu od państw członkowskich, by przeprowadziły szczegółową ocenę ryzyka i 
oddziaływania, w oparciu o wspólną metodologię, przy jednoczesnym odpowiednim 
uwzględnieniu konkretnych uwarunkowań każdego kraju i jego specyfiki. Plany działań 
zapobiegawczych oraz plany działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnej powinny 
uwzględniać wyniki takiej oceny, a ich adekwatność można zagwarantować, dokonując 
przeglądów. Podobne plany można także przygotować na poziomie regionalnym.

Poprawka 163
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.; 
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, po skonsultowaniu się z 
przedsiębiorstwami gazowymi, 
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.; 
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, w oparciu o przeprowadzoną ocenę 
ryzyka i oddziaływania zgodnie z art. 8, po 
skonsultowaniu się z przedsiębiorstwami 
gazowymi, odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

Or. en

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie przeprowadza ocenę ryzyka i oddziaływania przy 
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przygotowywaniu działań zapobiegawczych i planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej w 
oparciu o wspólną metodologię UE, umożliwiającą państwu członkowskiemu uwzględnienie 
szczególnych krajowych okoliczności, jeśli to wskazane.

Poprawka 164
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.; 
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, po skonsultowaniu się z 
przedsiębiorstwami gazowymi, 
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.; 
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, po skonsultowaniu się z 
przedsiębiorstwami gazowymi, 
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych, 
opracuje:

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności między środkami mającymi na celu bezpieczeństwo dostaw i 
regulacją sieci w ramach kompetencji krajowych organów regulacyjnych, istotne jest 
wzmocnienie roli krajowych organów regulacyjnych w przygotowywaniu planu działań 
zapobiegawczych i planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej.

Poprawka 165
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.; 
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, po skonsultowaniu się z 
przedsiębiorstwami gazowymi, 
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.;
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, po skonsultowaniu się z 
przedsiębiorstwami gazowymi, 
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
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domowych i odbiorców przemysłowych
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

domowych i odbiorców przemysłowych, 
opracuje:

Or. en

Poprawka 166
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.;
12 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, po skonsultowaniu się z 
przedsiębiorstwami gazowymi, 
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

1. W terminie [do dnia 31 marca 2011 r.;
18 miesięcy od wejścia w życie] właściwy 
organ, po skonsultowaniu się z 
przedsiębiorstwami gazowymi, 
odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organem regulacyjnym (o ile nie jest 
nim właściwy organ), opracuje:

Or. en

Poprawka 167
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli organ regulacyjny nie jest organem 
właściwym, organ regulacyjny formalnie 
uczestniczy w procesie opracowywania 
planu działań zapobiegawczych i planu na 
wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Organ 
właściwy z należytą starannością 
uwzględnia oceny dokonane przez organ 
regulacyjny, jeżeli odnoszą się one do 
spraw z zakresu regulacji sieci, w 
szczególności w odniesieniu do 
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opracowania oceny wpływu dotyczącej 
spełniania standardów 
infrastrukturalnych zgodnie z art. 6 w 
związku z przyszłym zatwierdzaniem taryf 
i spójnością z planami rozwoju sieci.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności między środkami mającymi na celu bezpieczeństwo dostaw i 
regulacją sieci w ramach kompetencji krajowych organów regulacyjnych, istotne jest 
wzmocnienie roli krajowych organów regulacyjnych w przygotowywaniu planu działań 
zapobiegawczych i planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej.

Poprawka 168
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli organ regulacyjny nie jest organem 
właściwym, organ regulacyjny formalnie 
uczestniczy w procesie opracowywania 
planu działań zapobiegawczych i planu na 
wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Organ 
właściwy z należytą starannością 
uwzględnia oceny dokonane przez organ 
regulacyjny, jeżeli odnoszą się one do 
spraw z zakresu regulacji sieci, w 
szczególności w odniesieniu do 
opracowania oceny wpływu dotyczącej 
spełniania standardów 
infrastrukturalnych zgodnie z art. 6 w 
związku z przyszłym zatwierdzaniem taryf 
i spójnością z planami rozwoju sieci.

Or. en
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Poprawka 169
Anni Podimata

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) plan na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej, obejmujący środki 
podejmowane w celu ograniczenia 
skutków zakłóceń w dostawach gazu.

b) plan na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej, obejmujący środki 
podejmowane w celu ograniczenia 
skutków zakłóceń w dostawach gazu, 
zwłaszcza w odniesieniu do odbiorców 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji.

Or. el

Poprawka 170
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, aby zagwarantować wzajemną 
zgodność swoich planów i podejmowanych 
środków na odpowiednim szczeblu 
regionalnym. Konsultacje takie obejmą co 
najmniej kwestie połączeń wzajemnych, 
dostaw transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, aby zagwarantować wzajemną 
zgodność swoich planów i podejmowanych 
środków na odpowiednim szczeblu 
regionalnym. Konsultacje takie obejmą co 
najmniej kwestie połączeń wzajemnych, w 
szczególności tych, które zapewniają 
dostęp do unijnej sieci gazowej, dostaw 
transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.
Należy informować Grupę Koordynacyjną 
ds. Gazu o tych konsultacjach i ich 
wynikach.

Or. en
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Poprawka 171
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, aby zagwarantować wzajemną 
zgodność swoich planów i podejmowanych 
środków na odpowiednim szczeblu 
regionalnym. Konsultacje takie obejmą co 
najmniej kwestie połączeń wzajemnych, 
dostaw transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, aby zagwarantować wzajemną 
zgodność swoich planów i podejmowanych 
środków na odpowiednim szczeblu 
regionalnym. Konsultacje takie obejmą co 
najmniej kwestie połączeń wzajemnych, 
dostaw transgranicznych, zasad 
dotyczących dostępu do strategicznego i 
komercyjnego magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

Or. en

Poprawka 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, aby zagwarantować wzajemną 
zgodność swoich planów i podejmowanych 
środków na odpowiednim szczeblu 
regionalnym. Konsultacje takie obejmą co 
najmniej kwestie połączeń wzajemnych, 
dostaw transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą, z 
Komisją i Grupą Koordynacyjną ds. Gazu, 
aby zagwarantować wzajemną zgodność 
swoich planów i podejmowanych środków 
na odpowiednim szczeblu regionalnym. 
Konsultacje takie obejmą co najmniej 
kwestie połączeń wzajemnych, dostaw 
transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

Or. en
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Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Dlatego też grupa ta 
powinna ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym 
zakresie należy zasadniczo zasięgać opinii grupy.

Poprawka 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, aby zagwarantować wzajemną 
zgodność swoich planów i podejmowanych 
środków na odpowiednim szczeblu 
regionalnym. Konsultacje takie obejmą co 
najmniej kwestie połączeń wzajemnych, 
dostaw transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą, z 
Komisją i Grupą Koordynacyjną ds. Gazu, 
aby zagwarantować wzajemną zgodność 
swoich planów i podejmowanych środków 
na odpowiednim szczeblu regionalnym. 
Konsultacje takie obejmą co najmniej 
kwestie połączeń wzajemnych, dostaw 
transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Dlatego też grupa ta 
powinna ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym 
zakresie należy zasadniczo zasięgać opinii grupy.
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Poprawka 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, aby zagwarantować wzajemną 
zgodność swoich planów i podejmowanych 
środków na odpowiednim szczeblu 
regionalnym. Konsultacje takie obejmą co 
najmniej kwestie połączeń wzajemnych, 
dostaw transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą, z 
Komisją i Grupą Koordynacyjną ds. Gazu, 
aby zagwarantować wzajemną zgodność 
swoich planów i podejmowanych środków 
na odpowiednim szczeblu regionalnym. 
Konsultacje takie obejmą co najmniej 
kwestie połączeń wzajemnych, dostaw 
transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Dlatego też grupa ta 
powinna ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym 
zakresie należy zasadniczo zasięgać opinii grupy.

Poprawka 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, aby zagwarantować wzajemną 
zgodność swoich planów i podejmowanych 
środków na odpowiednim szczeblu 
regionalnym. Konsultacje takie obejmą co 

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą, z 
Komisją i Grupą Koordynacyjną ds. Gazu, 
aby zagwarantować wzajemną zgodność 
swoich planów i podejmowanych środków 
na odpowiednim szczeblu regionalnym. 
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najmniej kwestie połączeń wzajemnych, 
dostaw transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

Konsultacje takie obejmą co najmniej 
kwestie połączeń wzajemnych, dostaw 
transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Dlatego też grupa ta 
powinna ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym 
zakresie należy zasadniczo zasięgać opinii grupy.

Poprawka 176
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, aby zagwarantować wzajemną 
zgodność swoich planów i podejmowanych 
środków na odpowiednim szczeblu 
regionalnym. Konsultacje takie obejmą co 
najmniej kwestie połączeń wzajemnych, 
dostaw transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą, z 
Komisją i Grupą Koordynacyjną ds. Gazu, 
aby zagwarantować wzajemną zgodność 
swoich planów i podejmowanych środków
na odpowiednim szczeblu regionalnym. 
Konsultacje takie obejmą co najmniej 
kwestie połączeń wzajemnych, dostaw 
transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

Or. en
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Poprawka 177
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, aby zagwarantować wzajemną 
zgodność swoich planów i podejmowanych 
środków na odpowiednim szczeblu 
regionalnym. Konsultacje takie obejmą co 
najmniej kwestie połączeń wzajemnych, 
dostaw transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, z udziałem Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu, aby 
zagwarantować wzajemną zgodność 
swoich planów i podejmowanych środków 
na odpowiednim szczeblu regionalnym. 
Konsultacje takie obejmą co najmniej 
kwestie połączeń wzajemnych, dostaw 
transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

Or. lt

Poprawka 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, aby zagwarantować wzajemną 
zgodność swoich planów i podejmowanych 
środków na odpowiednim szczeblu 
regionalnym. Konsultacje takie obejmą co 
najmniej kwestie połączeń wzajemnych, 
dostaw transgranicznych, magazynowania 
transgranicznego oraz fizycznej zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu.

2. Przed przyjęciem tych planów właściwe 
organy wymienią się informacjami i 
przeprowadzą konsultacje między sobą i z 
Komisją, aby zagwarantować wzajemną 
zgodność swoich planów i podejmowanych 
środków na odpowiednim szczeblu 
regionalnym. Konsultacje takie obejmą co 
najmniej kwestie istniejących i 
koniecznych w przyszłości połączeń 
wzajemnych, dostaw transgranicznych, 
magazynowania transgranicznego oraz 
fizycznej zdolności dwukierunkowego 
przesyłania gazu.
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Or. en

Uzasadnienie

Dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw konsultacje w sprawie planu działań 
zapobiegawczych powinny również obejmować przyszłe projekty infrastrukturalne.

Poprawka 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas procesu, o którym mowa w ust. 
2, Komisja może przedstawić zalecenie na 
temat tego, na jakim szczeblu regionalnym 
powinny mieć miejsce konsultacje i 
wymiana informacji. Po konsultacji z 
Europejską Siecią Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu (ENTSO-G) i z 
Agencją ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) Komisja 
może także zalecić opracowanie 
wspólnego planu na szczeblu regionalnym. 

3. Podczas procesu, o którym mowa w ust. 
2, Komisja może przedstawić zalecenie na 
temat tego, na jakim szczeblu regionalnym 
powinny mieć miejsce konsultacje i 
wymiana informacji. Po konsultacji z 
Europejską Siecią Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu (ENTSO-G i z 
Agencją ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER)), a także z 
Grupą Koordynacyjną ds. Gazu Komisja 
może także zalecić opracowanie 
wspólnego planu na szczeblu regionalnym 
poprzez dostarczenie szczegółowych 
wskazówek w odniesieniu do podziału 
kosztów oraz ewentualnych dotacji.

Or. it

Uzasadnienie

Niezbędne jest wyraźniejsze określenie: możliwości wprowadzenia dotacji wśród państw w tej 
samej strefie; zinstytucjonalizowania tych dotacji przy wykluczeniu ustalania zasad ich 
dotyczących w ramach inicjatyw poszczególnych państw członkowskich; podziału kosztów 
związanych z elastycznością lub realizacją odpowiednich środków na płaszczyźnie 
solidarności.
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Poprawka 180
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas procesu, o którym mowa w ust. 
2, Komisja może przedstawić zalecenie na 
temat tego, na jakim szczeblu regionalnym 
powinny mieć miejsce konsultacje i 
wymiana informacji. Po konsultacji z 
Europejską Siecią Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu (ENTSO-G) i z 
Agencją ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) Komisja
może także zalecić opracowanie 
wspólnego planu na szczeblu regionalnym.

3. Podczas procesu, o którym mowa w ust. 
2, Komisja może przedstawić zalecenie na 
temat tego, na jakim szczeblu regionalnym 
powinny mieć miejsce konsultacje i 
wymiana informacji. Po konsultacji z 
Europejską Siecią Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu (ENTSO-G) i z 
Agencją ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) Komisja 
może także zalecić opracowanie 
wspólnego planu na szczeblu regionalnym, 
ustalając granice regionów na podstawie 
infrastruktury istotnej dla bezpieczeństwa 
dostaw gazu.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku konieczności podziału terytorium na regiony, należy zadbać o to, by obszary te 
wyznaczono w oparciu o infrastrukturę gazową, innymi słowy infrastrukturę przepływu gazu. 
Istniejące regiony (inicjatywy regionalne), stworzone pierwotnie przez prawodawcę nie 
spełniają wymogów w zakresie bezpieczeństwa dostaw .

Poprawka 181
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas procesu, o którym mowa w ust. 
2, Komisja może przedstawić zalecenie na 
temat tego, na jakim szczeblu regionalnym 
powinny mieć miejsce konsultacje i 
wymiana informacji. Po konsultacji z
Europejską Siecią Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu (ENTSO-G) i z 

3. Podczas procesu, o którym mowa w ust. 
2, Komisja – po konsultacji z Europejską 
Siecią Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu (ENTSO-G), 
organami regulacyjnymi i 
przedsiębiorstwami gazowymi – może 
przedstawić zalecenie na temat tego, na 
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Agencją ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) Komisja 
może także zalecić opracowanie 
wspólnego planu na szczeblu regionalnym.

jakim szczeblu regionalnym powinny mieć 
miejsce konsultacje i wymiana informacji. 
Po konsultacji z ENTSO-G, organami 
regulacyjnymi i przedsiębiorstwami 
gazowymi Komisja może także zalecić 
opracowanie wspólnego planu na szczeblu 
regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wymienić wszystkie podmioty istotne dla określenia regionalnych obszarów 
współpracy.

Poprawka 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas procesu, o którym mowa w ust. 
2, Komisja może przedstawić zalecenie na 
temat tego, na jakim szczeblu regionalnym 
powinny mieć miejsce konsultacje i 
wymiana informacji. Po konsultacji z
Europejską Siecią Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu (ENTSO-G) i z 
Agencją ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) Komisja 
może także zalecić opracowanie
wspólnego planu na szczeblu regionalnym.

3. Podczas procesu, o którym mowa w ust. 
2, Komisja – po konsultacji z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu – może 
przedstawić zalecenie na temat tego, na 
jakim szczeblu regionalnym powinny mieć 
miejsce konsultacje i wymiana informacji. 
Po konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds.
Gazu Komisja może także zalecić 
opracowanie wspólnego planu na szczeblu 
regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Dlatego też grupa ta 
powinna ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym 
zakresie należy zasadniczo zasięgać opinii grupy.
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Poprawka 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas procesu, o którym mowa w ust. 
2, Komisja może przedstawić zalecenie na 
temat tego, na jakim szczeblu regionalnym 
powinny mieć miejsce konsultacje i 
wymiana informacji. Po konsultacji z
Europejską Siecią Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu (ENTSO-G) i z 
Agencją ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) Komisja 
może także zalecić opracowanie 
wspólnego planu na szczeblu regionalnym.

3. Podczas procesu, o którym mowa w ust. 
2, Komisja – po konsultacji z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu – może 
przedstawić zalecenie na temat tego, na 
jakim szczeblu regionalnym powinny mieć 
miejsce konsultacje i wymiana informacji. 
Po konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds.
Gazu Komisja może także zalecić 
opracowanie wspólnego planu na szczeblu 
regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Dlatego też grupa ta 
powinna ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym 
zakresie należy zasadniczo zasięgać opinii grupy.

Poprawka 184
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie zwiększają 
swoją zdolność do magazynowania gazu. 
Komisja Europejska podejmuje niezbędne 
działania i prowadzi negocjacje z 
państwami członkowskimi, w których 
istnieją warunki geologiczne, by 
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uruchomić projekty budowy regionalnych 
instalacji magazynowych, które staną się 
strategiczną rezerwą UE na okres kryzysu. 
Komisja jest odpowiedzialna za 
bezpośrednie monitorowanie zużycia gazu 
magazynowanego w tych instalacjach. 
Fundusze na budowę tych instalacji są 
przyznawane z budżetu wspólnotowego.

Or. ro

Uzasadnienie

Zapewnienie zapasów gazu jest priorytetem, gdyż pozwoli na poprawę sytuacji w obliczu 
kryzysu energetycznego. Poprawka w tej wersji ma zastosowanie w sytuacji, w której fundusze 
przeznaczone na budowę tych instalacji magazynowych będą pochodziły z budżetu 
wspólnotowego.

Poprawka 185
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie zwiększają 
swoją zdolność do magazynowania gazu. 
Komisja Europejska podejmuje niezbędne 
działania i prowadzi negocjacje z 
państwami członkowskimi, w których 
istnieją warunki geologiczne, by 
uruchomić projekty budowy regionalnych 
instalacji magazynowych, które staną się 
strategiczną rezerwą UE na okres kryzysu. 
Powołane zostaną regionalne komisje 
państw członkowskich odpowiedzialne za 
zarządzanie projektami i zużyciem 
magazynowanego gazu. Państwa 
członkowskie pogrupowane według 
regionów, które będą następnie korzystały 
z tych zapasów, ustanowią środki 
niezbędne do zbudowania tych instalacji. 

Or. ro
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Uzasadnienie

Zapewnienie zapasów gazu jest priorytetem, gdyż pozwoli na poprawę sytuacji w obliczu 
kryzysu energetycznego. Poprawka w tej wersji ma zastosowanie w sytuacji, w której fundusze 
przeznaczone na budowę tych instalacji magazynowych będą pochodziły z budżetów państw 
członkowskich.

Poprawka 186
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą również 
podjąć decyzję o opracowaniu wspólnych 
planów na szczeblu regionalnym zamiast 
lub w uzupełnieniu odrębnych planów 
krajowych. 

4. Państwa członkowskie mogą również 
podjąć decyzję o opracowaniu wspólnych 
planów na szczeblu regionalnym zamiast 
lub w uzupełnieniu odrębnych planów 
krajowych, w postaci wiążącej umowy 
między właściwymi organami. Takie 
wspólne plany podlegają tym samym 
przepisom i mają tę samą moc prawną co 
plan krajowy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że właściwe organy (krajowe) i inne zainteresowane strony będą w taki sam 
sposób zobowiązane na mocy regionalnego planu działań zapobiegawczych lub regionalnego 
planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, jak miałoby to miejsce w przypadku przyjęcia 
planów krajowych.

Poprawka 187
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Odpowiednie organy właściwe mogą 
opracowywać wspólny plan na szczeblu 
regionalnym ustanowiony zgodnie z ust. 3 
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lub 4 po zasięgnięciu opinii Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu w sprawach 
dotyczących interesów regionalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie będzie łatwo określić regionalne granice w sposób najlepiej odpowiadający 
zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw. Umiejscowienie i liczba połączeń wzajemnych 
między państwami członkowskimi nie są czynnikami stałymi, a rynki energii nie zawsze 
pokrywają się z granicami politycznymi. Z tego względu należałoby zbadać, jak najlepiej 
Grupa Koordynacyjna ds. Gazu może wyznaczyć te regiony po zasięgnięciu opinii przemysłu 
gazowego. Należy doprecyzować proces opracowywania wspólnego planu na szczeblu 
regionalnym.

Poprawka 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Po zasięgnięciu opinii Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu w sprawach 
dotyczących interesów regionalnych 
odpowiednie organy właściwe mogą 
opracowywać wspólny plan na szczeblu 
regionalnym zgodnie z ust. 3 lub 4.

Or. en

Uzasadnienie

Nie będzie łatwo określić regionalne granice w sposób najlepiej odpowiadający 
zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw. Umiejscowienie i liczba połączeń wzajemnych 
między państwami członkowskimi nie są czynnikami stałymi, a rynki energii nie zawsze 
pokrywają się z granicami politycznymi. Z tego względu należałoby zbadać, jak najlepiej 
Grupa Koordynacyjna ds. Gazu może wyznaczyć te regiony po zasięgnięciu opinii przemysłu 
gazowego. Powinno się doprecyzować proces opracowywania wspólnego planu na szczeblu 
regionalnym.
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Poprawka 189
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Po zasięgnięciu opinii Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu w sprawach 
dotyczących interesów regionalnych 
odpowiednie organy właściwe mogą 
opracowywać wspólny plan na szczeblu 
regionalnym zgodnie z ust. 3 lub 4.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się doprecyzować proces opracowywania przez Grupę Koordynacyjną ds. Gazu, 
jako organu eksperckiego reprezentującego wszystkie odpowiednie podmioty zainteresowane, 
wspólnego planu na szczeblu regionalnym

Poprawka 190
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ publikuje swoje plany, 
w tym ich wersje zmienione zgodnie z ust. 
6, i przekazuje je niezwłocznie Komisji.

5. Właściwy organ publikuje jawną wersję 
swoich planów, w tym ich wersje 
zmienione zgodnie z ust. 6, i przekazuje je 
niezwłocznie Komisji oraz Grupie 
Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu jest najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Z tego względu Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu powinna uczestniczyć w określaniu regionalnych stref współpracy.
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Poprawka 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ publikuje swoje plany, 
w tym ich wersje zmienione zgodnie z ust. 
6, i przekazuje je niezwłocznie Komisji.

5. Właściwy organ publikuje jawną wersję 
swoich planów, w tym ich wersje 
zmienione zgodnie z ust. 6, i przekazuje je 
niezwłocznie Komisji oraz Grupie 
Koordynacyjnej ds. Gazu. .

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne wersje planu działań zapobiegawczych i planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej 
nie mogą zawierać informacji poufnych. Przekazywanie poufnych informacji może poważnie 
utrudniać wykonywanie umów, prowadzić do zakłóceń na rynku, a nawet zagrażać 
bezpieczeństwu dostaw (zwłaszcza jeżeli chodzi o konieczność zachowania siły przetargowej 
unijnych dostawców gazu w negocjacjach z producentami z zewnątrz).

Poprawka 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ publikuje swoje plany, 
w tym ich wersje zmienione zgodnie z ust. 
6, i przekazuje je niezwłocznie Komisji.

5. Właściwy organ publikuje jawną wersję 
swoich planów, w tym ich wersje 
zmienione zgodnie z ust. 6, i przekazuje je 
niezwłocznie Komisji oraz Grupie 
Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne wersje planu działań zapobiegawczych i planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej 
nie mogą zawierać informacji poufnych. Przekazywanie poufnych informacji może poważnie 
utrudniać wykonywanie umów, prowadzić do zakłóceń na rynku, a nawet zagrażać 
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bezpieczeństwu dostaw (zwłaszcza jeżeli chodzi o konieczność zachowania siły przetargowej 
unijnych dostawców gazu w negocjacjach z producentami z zewnątrz).

Poprawka 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ publikuje swoje plany, 
w tym ich wersje zmienione zgodnie z ust. 
6, i przekazuje je niezwłocznie Komisji.

5. Właściwy organ publikuje swoje plany, 
w tym ich wersje zmienione zgodnie z ust. 
6, i przekazuje je niezwłocznie Komisji
oraz Grupie Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Dlatego też grupa ta 
powinna ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym 
zakresie należy zasadniczo zasięgać opinii grupy.

Poprawka 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ publikuje swoje plany, 
w tym ich wersje zmienione zgodnie z ust. 
6, i przekazuje je niezwłocznie Komisji.

5. Właściwy organ publikuje swoje plany, 
w tym ich wersje zmienione zgodnie z ust. 
6, i przekazuje je niezwłocznie Komisji
oraz Grupie Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą zainteresowane strony (przedstawiciele 
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sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Dlatego też grupa ta 
powinna ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym 
zakresie należy zasadniczo zasięgać opinii grupy.

Poprawka 195
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ publikuje swoje plany, 
w tym ich wersje zmienione zgodnie z ust. 
6, i przekazuje je niezwłocznie Komisji.

5. Właściwy organ publikuje swoje plany, 
w tym ich wersje zmienione zgodnie z ust. 
6, i przekazuje je niezwłocznie Komisji 
oraz Grupie Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. lt

Poprawka 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich
otrzymania od właściwych organów.
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami. 
W przypadku uznania, że plan jest 
nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka lub niespójny ze 
scenariuszami ryzyka czy też z planami 
innych państw członkowskich, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa wspólnotowego, Komisja zwraca się 

6. W terminie sześciu miesięcy od 
otrzymania planów od właściwych 
organów Komisja konsultuje te plany z 
ENTSO-G, ACER, Grupą Koordynacyjną 
ds. Gazu oraz z innymi zainteresowanymi 
stronami.. W przypadku uznania, że plan 
jest nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa unijnego, Komisja zaleca
zweryfikowanie takiego planu.
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o zweryfikowanie takiego planu.
Właściwy organ, którego to dotyczy,
wprowadza zmiany w swoim planie i
przekazuje zmieniony plan Komisji lub 
uzasadnia, dlaczego nie zgadza się z jej 
żądaniem, w terminie dwóch miesięcy od 
jego otrzymania. W takim przypadku 
Komisja może zmodyfikować lub wycofać 
swoje żądanie.

Właściwy organ, którego to dotyczy, może 
wprowadzić zmiany w swoim planie i
przekazać zmieniony plan Komisji w 
terminie dwóch miesięcy od jego 
otrzymania.

Jeśli w terminie dwóch miesięcy Komisja 
postanowi nie modyfikować ani nie 
wycofywać swojego żądania, właściwy 
organ zastosuje się do niego w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania decyzji 
Komisji. 

Or. en

Uzasadnienie

Palny działań zapobiegawczych i plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnej są dostosowane 
do okoliczności rynku krajowego i regionalnego, żeby zaradzić kryzysowi dostaw gazu 
Komisja nie może mieć nadmiernie szerokiej kompetencji w ocenie takich planów ani 
zobowiązywać właściwych organów krajowych do zmiany swoich działań. Takie przekazanie 
kompetencji Komisji nie wydaje się zgodne z art. 5 i 6 dyrektywy 2009/79/WE, która w kwestii 
zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw gazu przypisuje główną rolę państwom 
członkowskim.

Poprawka 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. 
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami. 
W przypadku uznania, że plan jest 
nieskuteczny w odniesieniu do 

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. 
Komisja konsultuje te plany z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu oraz z innymi 
zainteresowanymi stronami. W przypadku 
uznania, po należytym uwzględnieniu 
opinii Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu, że 
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ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka lub niespójny ze 
scenariuszami ryzyka czy też z planami 
innych państw członkowskich, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa wspólnotowego, Komisja zwraca się 
o zweryfikowanie takiego planu.

plan jest nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka i oddziaływania lub 
niespójny ze scenariuszami ryzyka, z
planem unijnym, lub z planami innych 
państw członkowskich, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa unijnego, Komisja zwraca się o 
zweryfikowanie takiego planu.

Właściwy organ, którego to dotyczy, 
wprowadza zmiany w swoim planie i 
przekazuje zmieniony plan Komisji lub 
uzasadnia, dlaczego nie zgadza się z jej 
żądaniem, w terminie dwóch miesięcy od 
jego otrzymania. W takim przypadku 
Komisja może zmodyfikować lub wycofać 
swoje żądanie.

Właściwy organ, którego to dotyczy, 
wprowadza zmiany w swoim planie i 
przekazuje zmieniony plan Komisji i 
Grupie Koordynacyjnej ds. Gazu lub 
uzasadnia, dlaczego nie zgadza się z jej 
żądaniem, w terminie dwóch miesięcy od 
jego otrzymania. W takim przypadku 
Komisja może zmodyfikować lub wycofać 
swoje żądanie.

Jeśli w terminie dwóch miesięcy Komisja 
postanowi nie modyfikować ani nie 
wycofywać swojego żądania, właściwy 
organ zastosuje się do niego w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania decyzji 
Komisji.

Jeśli w terminie dwóch miesięcy Komisja –
po konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu – postanowi nie modyfikować ani nie 
wycofywać swojego żądania, właściwy 
organ zastosuje się do niego w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania decyzji 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Dlatego też grupa ta 
powinna ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym 
zakresie należy zasadniczo zasięgać opinii grupy.
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Poprawka 198
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. 
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami. 
W przypadku uznania, że plan jest 
nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka lub niespójny ze 
scenariuszami ryzyka czy też z planami 
innych państw członkowskich, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa wspólnotowego, Komisja zwraca się 
o zweryfikowanie takiego planu.

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. 
Komisja konsultuje te plany z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu oraz z innymi 
zainteresowanymi stronami. W przypadku 
uznania, po należytym uwzględnieniu 
opinii Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu, że 
plan jest nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka lub niespójny ze 
scenariuszami ryzyka lub z planami innych 
państw członkowskich, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa unijnego, Komisja zwraca się o 
zweryfikowanie takiego planu.

Właściwy organ, którego to dotyczy, 
wprowadza zmiany w swoim planie i 
przekazuje zmieniony plan Komisji lub 
uzasadnia, dlaczego nie zgadza się z jej 
żądaniem, w terminie dwóch miesięcy od 
jego otrzymania. W takim przypadku 
Komisja może zmodyfikować lub wycofać 
swoje żądanie.

Właściwy organ, którego to dotyczy, 
wprowadza zmiany w swoim planie i 
przekazuje zmieniony plan Komisji i 
Grupie Koordynacyjnej ds. Gazu lub 
uzasadnia, dlaczego nie zgadza się z jej 
żądaniem, w terminie czterech miesięcy od 
jego otrzymania. W takim przypadku 
Komisja może zmodyfikować lub wycofać 
swoje żądanie.

Jeśli w terminie dwóch miesięcy Komisja 
postanowi nie modyfikować ani nie 
wycofywać swojego żądania, właściwy 
organ zastosuje się do niego w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania decyzji 
Komisji.

Jeśli w terminie czterech miesięcy Komisja
– po konsultacji z Grupą Koordynacyjną 
ds. Gazu – postanowi nie modyfikować ani 
nie wycofywać swojego żądania, właściwy 
organ zastosuje się do niego w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania decyzji 
Komisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Przewidziane terminy są za krótkie, żeby doprowadzić do rzeczywistej ugody między Komisją 
i państwami członkowskimi.

Poprawka 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. 
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami. 
W przypadku uznania, że plan jest 
nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka lub niespójny ze 
scenariuszami ryzyka czy też z planami 
innych państw członkowskich, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa wspólnotowego, Komisja zwraca się 
o zweryfikowanie takiego planu.

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. 
Komisja konsultuje te plany z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu oraz z innymi 
zainteresowanymi stronami. W przypadku 
uznania, że plan jest nieskuteczny w 
odniesieniu do ograniczenia zagrożeń 
zidentyfikowanych w ocenie ryzyka i 
oddziaływania lub niespójny ze 
scenariuszami ryzyka czy też z planami 
innych państw członkowskich, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa unijnego, Komisja zwraca się o 
zweryfikowanie takiego planu.

Właściwy organ, którego to dotyczy, 
wprowadza zmiany w swoim planie i 
przekazuje zmieniony plan Komisji lub 
uzasadnia, dlaczego nie zgadza się z jej 
żądaniem, w terminie dwóch miesięcy od 
jego otrzymania. W takim przypadku 
Komisja może zmodyfikować lub wycofać 
swoje żądanie.

Właściwy organ, którego to dotyczy, 
wprowadza zmiany w swoim planie i 
przekazuje zmieniony plan Komisji i 
Grupie Koordynacyjnej ds. Gazu lub 
uzasadnia, dlaczego nie zgadza się z jej 
żądaniem, w terminie dwóch miesięcy od 
jego otrzymania. W takim przypadku 
Komisja może zmodyfikować lub wycofać 
swoje żądanie.

Jeśli w terminie dwóch miesięcy Komisja 
postanowi nie modyfikować ani nie 
wycofywać swojego żądania, właściwy 
organ zastosuje się do niego w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania decyzji 
Komisji.

Jeśli w terminie dwóch miesięcy Komisja –
po konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu – postanowi nie modyfikować ani nie 
wycofywać swojego żądania, właściwy 
organ zastosuje się do niego w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania decyzji 
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Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Dlatego też grupa ta 
powinna ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym 
zakresie należy zasadniczo zasięgać opinii grupy.

Poprawka 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. 
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami. 
W przypadku uznania, że plan jest 
nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka lub niespójny ze 
scenariuszami ryzyka czy też z planami 
innych państw członkowskich, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa wspólnotowego, Komisja zwraca się 
o zweryfikowanie takiego planu.

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. 
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami. 
W przypadku uznania, że plan jest 
nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka i oddziaływania lub 
niespójny ze scenariuszami ryzyka czy też 
z planami innych państw członkowskich, 
bądź że jest niezgodny z przepisami 
niniejszego rozporządzenia lub z innymi 
przepisami prawa unijnego, Komisja 
zwraca się o zweryfikowanie takiego 
planu.

Właściwy organ, którego to dotyczy, 
wprowadza zmiany w swoim planie i 
przekazuje zmieniony plan Komisji lub 
uzasadnia, dlaczego nie zgadza się z jej 
żądaniem, w terminie dwóch miesięcy od 
jego otrzymania. W takim przypadku 
Komisja może zmodyfikować lub wycofać 

Właściwy organ, którego to dotyczy, 
wprowadza zmiany w swoim planie i 
przekazuje zmieniony plan Komisji i 
Grupie Koordynacyjnej ds. Gazu lub 
uzasadnia, dlaczego nie zgadza się z jej 
żądaniem, w terminie dwóch miesięcy od 
jego otrzymania. W takim przypadku 
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swoje żądanie. Komisja może zmodyfikować lub wycofać 
swoje żądanie.

Jeśli w terminie dwóch miesięcy Komisja 
postanowi nie modyfikować ani nie 
wycofywać swojego żądania, właściwy 
organ zastosuje się do niego w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania decyzji 
Komisji.

Jeśli w terminie dwóch miesięcy Komisja –
po konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu – postanowi nie modyfikować ani nie 
wycofywać swojego żądania, właściwy 
organ zastosuje się do niego w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania decyzji 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Dlatego też grupa ta 
powinna ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym 
zakresie należy zasadniczo zasięgać opinii grupy.

Poprawka 201
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. 
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami. 
W przypadku uznania, że plan jest
nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka lub niespójny ze 
scenariuszami ryzyka czy też z planami 
innych państw członkowskich, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa wspólnotowego, Komisja zwraca się 

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. 
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami. 
W przypadku uznania, że plan jest 
niespójny ze scenariuszami ryzyka czy też 
z planami innych państw członkowskich, 
Komisja może wezwać państwa 
członkowskie do odpowiedniej zmiany 
tych planów.
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o zweryfikowanie takiego planu.

Or. de

Uzasadnienie

Umożliwienie Komisji wezwania państw członkowskich do wprowadzenia zmian w planach 
działań zapobiegawczych i planach działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnej jest 
rozwiązaniem zbyt daleko idącym, stojącym w sprzeczności zarówno z zasadą pomocniczości, 
jaki i z zasadą proporcjonalności, zapisana w art. 5 traktatu WE. Łagodniejszym środkiem 
będzie przyznanie Komisji prawa do zwrócenia się do państw członkowskich o wprowadzenie 
takich zmian.

Poprawka 202
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. 
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami. 
W przypadku uznania, że plan jest 
nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka lub niespójny ze 
scenariuszami ryzyka czy też z planami 
innych państw członkowskich, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa wspólnotowego, Komisja zwraca się 
o zweryfikowanie takiego planu.

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów.
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami, 
takimi jak wielcy odbiorcy przemysłowi i 
inne podmioty gospodarcze. W przypadku 
uznania, że plan jest nieskuteczny w 
odniesieniu do ograniczenia zagrożeń 
zidentyfikowanych w ocenie ryzyka lub 
niespójny ze scenariuszami ryzyka czy też 
z planami innych państw członkowskich, 
bądź że jest niezgodny z przepisami 
niniejszego rozporządzenia lub z innymi 
przepisami prawa wspólnotowego, 
Komisja zwraca się o zweryfikowanie 
takiego planu.

Or. en
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Poprawka 203
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. 
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami. 
W przypadku uznania, że plan jest 
nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka lub niespójny ze 
scenariuszami ryzyka czy też z planami 
innych państw członkowskich, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa wspólnotowego, Komisja zwraca się 
o zweryfikowanie takiego planu.

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. 
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 
oraz z innymi zainteresowanymi stronami. 
W przypadku uznania, że plan jest 
nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka lub niespójny ze 
scenariuszami ryzyka czy też z planami 
innych państw członkowskich, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa wspólnotowego, Komisja zwraca się 
o zweryfikowanie takiego planu. Jednak 
państwa członkowskie muszą mieć prawo 
do podjęcia ostatecznej decyzji.

Or. el

Poprawka 204
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwa członkowskie mają 
obowiązki użyteczności publicznej w 
odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw 
gazu, właściwe organy ogłaszają je w 
terminie dwóch miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia oraz w 
razie potrzeby uaktualniają je w 
następstwie przyjęcia w ich ramach 
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planów działań zapobiegawczych i na 
wypadek sytuacji nadzwyczajnej.

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo energetyczne zwiększyłoby się, gdyby gaz magazynowano na szczeblu UE. 
Sprawiedliwszy dostęp do magazynowania ma zasadnicze znaczenie dla nowych uczestników 
rynku, dla rozwoju konkurencji i wspierania bezpieczeństwa energetycznego w całej Europie. 
Potrzebna jest większa przejrzystość polityki składowania gazu, żeby uniknąć umów 
niewzajemnych, które w rzeczywistości mogą zachęcić do dalszych reakcji 
protekcjonistycznych. Ułatwianie wzajemnego dostępu do transportu i składowania gazu 
zwiększa bezpieczeństwo dostaw, maksymalizując stopień wykorzystania istniejącej 
infrastruktury.

Poprawka 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 a. Właściwy organ dokonuje co dwa lata 
przeglądu planu działań zapobiegawczych 
i planu na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej na podstawie zmienionych 
ocen ryzyka mających wpływ na 
bezpieczeństwo dostaw gazu, o których 
mowa w art. 8.

Or. it

Uzasadnienie

Niezbędne jest uaktualnianie planów również z uwzględnieniem zmieniających się sytuacji 
zagrożenia.
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Poprawka 206
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli państwa członkowskie mają 
obowiązki użyteczności publicznej w 
odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw, 
właściwe organy ogłaszają je w terminie 
dwóch miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia oraz w razie 
potrzeby uaktualniają w następstwie 
przyjęcia w ich ramach planów działań 
zapobiegawczych i na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej.

Or. en

Uzasadnienie

Dla potrzeb zwiększenia przejrzystości i wczesnego wdrożenia trzeciego pakietu zasadnicze 
znaczenie ma odniesienie do wcześniejszego ogłaszania istniejących obowiązków użyteczności 
publicznej.

Poprawka 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 a
Po zasięgnięciu opinii Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu w sprawach 
dotyczących interesów regionalnych 
odpowiednie organy właściwe mogą 
opracowywać wspólny plan na szczeblu 
regionalnym zgodnie z ust. 3 lub 4.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie będzie łatwo określić regionalne granice w sposób najlepiej odpowiadający 
zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw. Umiejscowienie i liczba połączeń wzajemnych 
między państwami członkowskimi nie są czynnikami stałymi, a rynki energii nie zawsze 
pokrywają się z granicami politycznymi. Z tego względu należałoby zbadać, jak najlepiej 
Grupa Koordynacyjna ds. Gazu może wyznaczyć te regiony po zasięgnięciu opinii przemysłu 
gazowego. Powinno się doprecyzować proces opracowywania wspólnego planu na szczeblu 
regionalnym.


