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Poprawka 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan działań zapobiegawczych zawiera: 1. Plan działań zapobiegawczych zawiera:
a) opis środków na rzecz realizacji 
standardów w zakresie infrastruktury i 
dostaw, o których mowa w art. 6 i 7; 
środki te obejmować muszą co najmniej 
plan spełnienia standardu N-1, ilości i 
zdolności niezbędne do zapewnienia 
dostaw odbiorcom chronionym w 
zdefiniowanych okresach szczytowego 
zapotrzebowania, środki po stronie popytu 
oraz obowiązki nałożone na 
przedsiębiorstwa gazowe i inne 
zaangażowane podmioty;

a) środki gwarantujące bezpieczeństwo 
dostaw gazu; środki te obejmować muszą 
co najmniej informacje w zakresie planów 
zagwarantowania ilości i zdolności, które 
zgodnie z oceną ryzyka i oddziaływania są 
niezbędne do zapewnienia dostaw 
odbiorcom chronionym w zdefiniowanych 
okresach szczytowego zapotrzebowania, 
środki po stronie popytu oraz obowiązki 
nałożone na przedsiębiorstwa gazowe i 
inne zaangażowane podmioty;

b) ocenę ryzyka, o której mowa w art. 8; b) wyniki oceny ryzyka i oddziaływania, o 
której mowa w art. 8;

c) opis środków zapobiegających 
zidentyfikowanym zagrożeniom;
d) informacje na temat odpowiednich 
zobowiązań o charakterze użyteczności 
publicznej.

Or. en
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Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie na tym etapie nowe rozporządzenie 
powinno koncentrować się bardziej na wymaganiu od państw członkowskich, by 
przeprowadziły szczegółową analizę ryzyka i oddziaływania oraz przeanalizowały swoją 
sytuację, opierając się na rzetelnej wspólnej metodologii. Każde państwo członkowskie winno 
przeprowadzić analizę 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. Podobne plany można także przygotować na 
poziomie regionalnym.

Poprawka 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan działań zapobiegawczych zawiera: 1. Plan działań zapobiegawczych na 
poziomie krajowym, regionalnym lub 
wspólnotowym zawiera:

a) opis środków na rzecz realizacji 
standardów w zakresie infrastruktury i 
dostaw, o których mowa w art. 6 i 7; środki 
te obejmować muszą co najmniej plan 
spełnienia standardu N-1, ilości i 
zdolności niezbędne do zapewnienia 
dostaw odbiorcom chronionym w 
zdefiniowanych okresach szczytowego 
zapotrzebowania, środki po stronie popytu 
oraz obowiązki nałożone na 
przedsiębiorstwa gazowe i inne 
zaangażowane podmioty;

a) opis środków na rzecz realizacji 
standardów w zakresie infrastruktury i 
dostaw, o których mowa w art. 6 i 7;
środki te obejmować muszą co najmniej 
informacje w zakresie planów 
zagwarantowania ilości i zdolności, które 
zgodnie z oceną ryzyka i oddziaływania są 
niezbędne do zapewnienia dostaw 
odbiorcom chronionym w zdefiniowanych 
okresach szczytowego zapotrzebowania, 
środki po stronie popytu oraz obowiązki 
nałożone na przedsiębiorstwa gazowe i 
inne zaangażowane podmioty;

b) ocenę ryzyka, o której mowa w art. 8; b) wyniki oceny ryzyka i oddziaływania, o 
której mowa w art. 8;

c) opis środków zapobiegających 
zidentyfikowanym zagrożeniom;

c) opis środków zapobiegających 
zidentyfikowanym zagrożeniom;

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

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

Uzasadnienie

Komisja ma do odegrania znaczącą rolę na poziomie Wspólnoty jako koordynator oraz 
instytucja wspierająca krajowe i regionalne działania państw członkowskich. Oczywistym 
wydaje się również, że z uwagi na brak odpowiednich środków, Komisja Europejska winna 
podjąć próbę przygotowania planu działań zapobiegawczych na poziomie Unii.

Poprawka 210
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan działań zapobiegawczych zawiera: 1. Plan krajowych i regionalnych działań 
zapobiegawczych zawiera:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka do pierwotnej poprawki zaproponowanej w projekcie sprawozdania (patrz 
poprawka do art. 5 ust. 5 (nowy)).

Poprawka 211
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

a) opis środków na rzecz realizacji 
standardów w zakresie infrastruktury i 
dostaw, o których mowa w art. 6 i 7; środki 
te obejmować muszą co najmniej plan 
spełnienia standardu N-1, ilości i zdolności 
niezbędne do zapewnienia dostaw 
odbiorcom chronionym w zdefiniowanych 
okresach szczytowego zapotrzebowania, 
środki po stronie popytu oraz obowiązki 
nałożone na przedsiębiorstwa gazowe i 

a) opis środków na rzecz realizacji 
standardów w zakresie infrastruktury i 
dostaw, o których mowa w art. 6 i 7; środki 
te obejmować muszą co najmniej plan 
spełnienia standardu N-1, ilości i zdolności 
niezbędne do zapewnienia dostaw 
odbiorcom chronionym w zdefiniowanych 
okresach szczytowego zapotrzebowania, 
środki po stronie popytu, a także 
dywersyfikacja źródeł dostaw oraz 
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inne zaangażowane podmioty; obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa 
gazowe i inne zaangażowane podmioty;

Or. it

Uzasadnienie

Niezbędne jest zapewnienie dywersyfikacji źródeł dostaw w celu zmniejszenia ryzyka 
związanego z zakłóceniem w dostawach z jednego ze źródeł.

Poprawka 212
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) na podstawie analizy ryzyka, o której 
mowa w art. 8, państwo członkowskie 
może podjąć decyzję o zobowiązaniu się 
do dostarczania gazu podłączonym do 
sieci dystrybucyjnej odbiorcom, innym niż 
odbiorcy chronieni, tacy jak szkoły czy 
szpitale, pod warunkiem, że takie 
zobowiązanie nie wpłynie na jego 
zdolność w zakresie gwarantowania 
dostaw w przypadku wystąpienia sytuacji 
nadzywczajnej, o której mowa w art.7.
W przypadku wystąpienia sytuacji 
nadzwyczajnej w całej Wspólnocie lub na 
skalę regionu, za dostawę gazu do tych 
dodatkowych klientów odpowiada 
wyłącznie dane państwo członkowskie .

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy rozważyć wraz z poprawkami dotyczącymi art. 2 i 8. Pojęcie „odbiorców 
chronionych” jest bezpośrednio związane z zobowiązaniami wszystkich państw członkowskich 
do solidarnego działania. Państwu członkowskiemu należy zezwolić na podejmowanie 
dodatkowych działań na rzecz innych odbiorców, jeżeli ma taką możliwość (patrz poprawki 
do art. 2 i 8), przy założeniu, że za takie dodatkowe zobowiązania odpowiada wyłącznie 
przedmiotowe państwo członkowskie.
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Poprawka 213
Algirdas Saudargas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) mechanizmy współpracy z innymi 
państwami członkowskimi podczas 
przygotowywania regionalnych planów 
działań zapobiegawczych;

Or. en

Poprawka 214
Francisco Sosa Wagner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Plany działań zapobiegawczych 
opierają się na wspólnych kryteriach 
minimalnych, opracowanych przez 
Komisję przy poszanowaniu zasady 
równych reguł gry;

Or. en

Poprawka 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plan działań zapobiegawczych, a 
zwłaszcza opis działań na rzecz realizacji 
standardu w zakresie infrastruktury, o 
którym mowa w art. 6, musi być oparty na

2. Plan działań zapobiegawczych musi być 
spójny z dziesięcioletnim planem rozwoju 
sieci, który zostanie opracowany przez 



PE438.231v01-00 8/98 AM\801978PL.doc

PL

dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, który 
zostanie opracowany przez ENTSO-G, i 
spójny z tym planem.

ENTSO-G.

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 analizę 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 216
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plan działań zapobiegawczych, a 
zwłaszcza opis działań na rzecz realizacji 
standardu w zakresie infrastruktury, o 
którym mowa w art. 6, musi być oparty na 
dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, który 
zostanie opracowany przez ENTSO-G, i 
spójny z tym planem.

2. Plan działań zapobiegawczych, a 
zwłaszcza opis działań na rzecz realizacji 
standardu w zakresie infrastruktury, o 
którym mowa w art. 6, musi być oparty na 
dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, który 
zostanie opracowany przez ENTSO-G, i 
spójny z tym planem i ma charakter 
wiążący dla operatorów systemów.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie winno precyzyjnie określać sposoby zagwarantowania przez właściwy organ, 
że spełniono standard N-1. Właściwy organ nie ma zazwyczaj kompetencji w zakresie 
narzucania operatorom systemów inwestycji. Zależy to od przepisów krajowych. W związku z 
tym należy dodać, że środki przewidziane w planach działań zapobiegawczych, których celem 
jest realizacja standardów w zakresie infrastruktury winny mieć charakter wiążący dla 
operatorów systemów.
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Poprawka 217
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W planie działań zapobiegawczych 
uwzględnia się opłacalność ekonomiczną, 
wpływ na funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku energii oraz oddziaływanie na 
środowisko.

3. W planie działań zapobiegawczych 
uwzględnia się specyfikę państw 
członkowskich, niekorzystny wpływ na
odbiorców oraz oddziaływanie na 
środowisko.

Or. el

Poprawka 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. W planie działań zapobiegawczych 
uwzględnia się opłacalność ekonomiczną, 
wpływ na funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku energii oraz oddziaływanie na 
środowisko.

3. W planie działań zapobiegawczych, w 
oparciu przede wszystkim o środki 
rynkowe zmierzające do zapewnienia 
warunków bezpieczeństwa wewnętrznego, 
uwzględnia się skuteczność i opłacalność 
ekonomiczną przyjętych środków, ich 
wpływ na funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku energii oraz oddziaływanie na 
środowisko.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podkreślenie konieczności zachowania głównego zadania rynku, jakim 
jest spełnianie wymogów w dziedzinie bezpieczeństwa zgodnie z kryteriami skuteczności 
ekonomicznej.



PE438.231v01-00 10/98 AM\801978PL.doc

PL

Poprawka 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W planie działań zapobiegawczych 
uwzględnia się opłacalność ekonomiczną, 
wpływ na funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku energii oraz oddziaływanie na 
środowisko.

3. W planie działań zapobiegawczych 
uwzględnia się opłacalność ekonomiczną, 
wpływ na funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku energii, oddziaływanie na 
środowisko oraz wszelkie istotne niedawne 
wydarzenia na scenie międzynarodowej, 
zwłaszcza w krajach będących głównymi 
dostawcami gazu lub krajami tranzytu.

Or. en

Poprawka 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W planie działań zapobiegawczych 
uwzględnia się opłacalność ekonomiczną, 
wpływ na funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku energii oraz oddziaływanie na 
środowisko.

3. W planie działań zapobiegawczych 
uwzględnia się opłacalność ekonomiczną, 
wpływ na funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku energii oraz oddziaływanie na 
środowisko. Nie prowadzi on do 
nieuzasadnionego i nadmiernego 
obciążania podmiotów rynkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami obowiązującymi na zliberalizowanym rynku gazu oraz zasadami 
sporządzania oceny ryzyka i oddziaływania plany działań zapobiegawczych nie będą 
nakładać nieuzasadnionych i nadmiernych obciążeń na podmioty rynkowe.
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Poprawka 221
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja zadba o to, by krajowe i 
regionalne plany działań 
zapobiegawczych były ze sobą spójne, co 
pozwoli na skuteczną koordynację działań 
na wypadek sytuacji nadzwyczajnej na 
skalę całej Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka do poprawki przedłożonej pierwotnie w projekcie sprawozdania. Należy jasno 
stwierdzić, że Komisja odpowiada za to, by wszystkie plany były ze sobą zbieżne i spójne, 
ponieważ stanowić one będą podstawę działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnej w Unii 
Europejskiej.

Poprawka 222
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31.03.14 r.; trzech 
lat od wejścia w życie] właściwe organy 
doprowadzą do tego, aby w przypadku 
zakłóceń w funkcjonowaniu największej 
infrastruktury pozostała infrastruktura 
(standard N-1) posiadała zdolność 
dostarczania ilości gazu niezbędnej do 
zaspokojenia całkowitego 
zapotrzebowania na gaz na obszarze 
analizowanym przez okres sześćdziesięciu 
dni nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania na gaz podczas 
najzimniejszych okresów, występujących 
statystycznie raz na dwadzieścia lat. 

skreślony
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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. Proponowane podejście ostatecznie pozwoli 
na wykorzystanie bardziej normatywnego podejścia, opartego na wiążących minimalnych 
standardach, gwarantujących bezpieczeństwo dostaw, jeżeli standardy te będą się opierać na 
rzetelnej ocenie wpływu, prowadzić do powstania odpowiednich środków, wykonalnych pod 
względem technicznym i ekonomicznym oraz pozostawiać niezbędną swobodę, umożliwiającą 
uwzględnienie specyfiki krajowej i regionalnej.

Amendment 223
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W terminie [do dnia 31 marca 2016 r.;
pięciu lat od wejścia w życie] właściwe 
organy doprowadzą do tego, aby w 
przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu 
największej infrastruktury pozostała 
infrastruktura (standard N-1) posiadała 
techniczną zdolność zaspokojenia 
całkowitego dziennego na obszarze 
analizowanym w dniu nadzwyczajnie 
wysokiego zapotrzebowania, 
występującym statystycznie raz na 
dwadzieścia lat.

Or. en
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Poprawka 224
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W terminie [do dnia 31 marca 2016 r.;
pięciu lat od wejścia w życie] właściwe 
organy doprowadzą do tego, aby w 
przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu 
największej infrastruktury pozostała 
infrastruktura (standard N-1) posiadała 
zdolność dostarczania ilości gazu 
niezbędnej do zaspokojenia całkowitego 
zapotrzebowania na gaz na obszarze 
analizowanym przez okres sześćdziesięciu 
dni nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania na gaz podczas 
najzimniejszych okresów, występujących 
statystycznie raz na dwadzieścia lat. 
Najważniejsze inwestycje powinny zostać 
zrealizowane w okresie trzech lat od 
wejścia w życie, a właściwy organ 
powinien przedstawić Komisji 
sprawozdanie z ich realizacji.

Or. en

Poprawka 225
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W terminie [do dnia 31 marca 2013  r.; 
dwóch lat od wejścia w życie] właściwe 
organy, podejmując niezbędne działania 
na mocy art. 5, doprowadzą do tego, aby w 
przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu 
największej infrastruktury pozostała 
infrastruktura (standard N-1) posiadała 
zdolność dostarczania ilości gazu 



PE438.231v01-00 14/98 AM\801978PL.doc

PL

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

niezbędnej do zaspokojenia całkowitego 
zapotrzebowania na gaz na obszarze 
analizowanym przez okres nadzwyczajnie 
wysokiego zapotrzebowania na gaz, 
występujący statystycznie raz na 
dwadzieścia lat.

Or. en

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w załączniku I należy również odpowiednio dostosować brzmienie 
art. 6 ust. 1.

Poprawka 226
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W terminie [do dnia 31 marca 2017 r.; 
sześciu lat od wejścia w życie] właściwe 
organy doprowadzą do tego, aby w 
przypadku zakłóceń przepływu na 
największym przesyłowym punkcie wejścia 
dostępna infrastruktura (standard N-1) 
posiadała zdolność dostarczania ilości gazu 
niezbędnej do zaspokojenia 
zapotrzebowania odbiorców chronionych
na gaz na obszarze analizowanym przez 
okres sześćdziesięciu dni nadzwyczajnie 
wysokiego zapotrzebowania na gaz 
podczas najzimniejszych okresów, 
występujących statystycznie raz na 
dwadzieścia lat. 

Or. en

Uzasadnienie

Termin 3 lat nie jest realistyczny. Istotne inwestycje prowadzące do spełnienia standardu N-1 
wymagają okresu 5-6 lat. Kryzys, który miał miejsce w styczniu 2009 r. wykazał zakłócenia w 
przepływie gazu na wszystkich przesyłowych punktach wejścia, ze względu na częste 
równoległe ułożenie gazociągów. Art. 6 ust. 1 może wiązać się z koniecznością znacznych 
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inwestycji w zwiększenie zdolności w zakresie dostaw, jak również wpływać na cenę dla 
odbiorcy końcowego. Aby zapewnić zgodność przepisu z normami w zakresie dostaw, 
określonymi w art. 7 ust. 2, zasada N-1 winna odzwierciedlać wyłącznie zapotrzebowanie 
odbiorców chronionych na gaz.

Poprawka 227
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W terminie [do dnia 31 marca 2017 r.; 
sześciu lat od wejścia w życie] właściwe 
organy doprowadzą do tego, aby w 
przypadku zakłóceń w przepływach na 
największym przesyłowym punkcie wejścia
dostępna infrastruktura (standard N-1) 
posiadała zdolność dostarczania ilości gazu 
niezbędnej do zaspokojenia całkowitego 
zapotrzebowania odbiorców chronionych 
na gaz na obszarze analizowanym w dniu 
nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania na gaz podczas 
najzimniejszych okresów, występujących 
statystycznie raz na dwadzieścia lat.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne inwestycje, szczególnie w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, wymagają 
okresu 5-6 lat. Właściwszym wydaje się określenie N-1 jako zakłócenia przepływów na 
przesyłowym punkcie wejścia, tak aby zachować zgodność z normami w zakresie dostaw 
określonymi w art. 7; zasada N-1 powinna odzwierciedlać wyłącznie zapotrzebowanie 
odbiorców chronionych. Infrastruktura winna być na tyle solidna, by poradzić sobie w dniu 
nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz, a normy w zakresie dostaw winny 
gwarantować dostawy przez dłuższy okres wysokiego zapotrzebowania na ten surowiec.
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Poprawka 228
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zwiększa przejrzystość przepisu zgodnie 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, pociąga za sobą mniejszą biurokrację i 
gwarantuje poszanowanie zasady pomocniczości.

Poprawka 229
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31 marca 2014 r.; 
trzech lat od wejścia w życie] właściwe 
organy doprowadzą do tego, aby w 

1. W terminie [do dnia 31 marca 2016 r.; 
pięciu lat od wejścia w życie] właściwe 
organy doprowadzą do tego, aby w 
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przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu 
największej infrastruktury pozostała 
infrastruktura (standard N-1) posiadała 
zdolność dostarczania ilości gazu 
niezbędnej do zaspokojenia całkowitego 
zapotrzebowania na gaz na obszarze 
analizowanym przez okres sześćdziesięciu 
dni nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania na gaz podczas 
najzimniejszych okresów, występujących 
statystycznie raz na dwadzieścia lat. 

przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu 
pojedynczej największej infrastruktury 
pozostała infrastruktura (standard N-1) 
posiadała techniczną zdolność 
zaspokojenia całkowitego dziennego 
zapotrzebowania na gaz na obszarze 
analizowanym w dniu nadzwyczajnie 
wysokiego zapotrzebowania na gaz 
występującego statystycznie raz na 
dwadzieścia lat.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowego załącznika.

Poprawka 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Odstępstwo od stosowania standardu 
N-1, o które wnosi właściwy organ, może 
zostać przyznane, jeżeli Komisja 
zadecyduje, że taki standard nie jest 
korzystny pod względem ekonomicznym 
dla danego państwa członkowskiego.

Or. it

Uzasadnienie

Ze względów ekonomicznych nie wszystkie państwa członkowskie mogą być w stanie 
przestrzegać tego standardu. Uwzględnia się przy tym konieczność znalezienia formy 
współpracy regionalnej lub wprowadzenia środków odpowiadających zapotrzebowaniu.
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Poprawka 231
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wykonując określoną w art. 8 ocenę 
ryzyka i oddziaływania w odniesieniu do 
składnika „infrastruktura”, właściwy 
organ stosuje wspólną metodologię, 
obejmującą obliczenie wskaźnika N-1, 
określoną w niniejszym artykule i w 
załączniku 1.

Or. en

Uzasadnienie

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Poprawka 232
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymóg określony w ust. 1 może zostać 
spełniony na szczeblu regionalnym. 
Standard N-1 uznaje się również za 
spełniony, jeżeli w planie działań 
zapobiegawczych, o którym mowa w art. 5, 
właściwy organ wykaże, iż zakłócenie w 
dostawach może być w wystarczającym 
stopniu i w odpowiednim czasie 

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
obliczenia określone w ust. 1 mogą zostać 
przeprowadzone dla szczebla 
regionalnego. Obliczając wskaźnik N-1, 
właściwy organ ma prawo wykazać w 
planie działań zapobiegawczych, o którym 
mowa w art. 5, że zakłócenie w dostawach 
może być w wystarczającym stopniu i w 
odpowiednim czasie zrównoważone 
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zrównoważone środkami po stronie 
popytu.

szczególnymi środkami, w tym środkami 
po stronie popytu.

Or. en

Uzasadnienie

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Poprawka 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymóg określony w ust. 1 może zostać 
spełniony na szczeblu regionalnym. 
Standard N-1 uznaje się również za 
spełniony, jeżeli w planie działań 
zapobiegawczych, o którym mowa w art. 5, 
właściwy organ wykaże, iż zakłócenie w 
dostawach może być w wystarczającym 
stopniu i w odpowiednim czasie 
zrównoważone środkami po stronie 
popytu.

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
obliczenia określone w ust. 1 mogą zostać 
przeprowadzone dla szczebla 
regionalnego. Obliczając wskaźnik N-1, 
właściwy organ ma prawo wykazać w 
planie działań zapobiegawczych, o którym 
mowa w art. 5, że zakłócenie w dostawach 
może być w wystarczającym stopniu i w 
odpowiednim czasie zrównoważone 
szczególnymi środkami, w tym środkami 
po stronie popytu.

Or. en

Uzasadnienie

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
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particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Poprawka 234
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymóg określony w ust. 1 może zostać 
spełniony na szczeblu regionalnym. 
Standard N-1 uznaje się również za 
spełniony, jeżeli w planie działań 
zapobiegawczych, o którym mowa w art. 5, 
właściwy organ wykaże, iż zakłócenie w 
dostawach może być w wystarczającym 
stopniu i w odpowiednim czasie 
zrównoważone środkami po stronie 
popytu.

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
obliczenia określone w ust. 1 mogą zostać 
przeprowadzone dla szczebla 
regionalnego. Obliczając wskaźnik N-1, 
właściwy organ ma prawo wykazać w 
planie działań zapobiegawczych, o którym 
mowa w art. 5, że zakłócenie w dostawach 
może być w wystarczającym stopniu i w 
odpowiednim czasie zrównoważone 
szczególnymi środkami, w tym środkami 
po stronie popytu.

Or. en

Uzasadnienie

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Poprawka 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymóg określony w ust. 1 może zostać 
spełniony na szczeblu regionalnym. 
Standard N-1 uznaje się również za 
spełniony, jeżeli w planie działań 
zapobiegawczych, o którym mowa w art. 5, 
właściwy organ wykaże, iż zakłócenie w 
dostawach może być w wystarczającym 
stopniu i w odpowiednim czasie 
zrównoważone środkami po stronie 
popytu.

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
obliczenia określone w ust. 1 mogą zostać 
przeprowadzone dla szczebla 
regionalnego. Obliczając wskaźnik N-1, 
właściwy organ ma prawo wykazać w 
planie działań zapobiegawczych, o którym 
mowa w art. 5, że zakłócenie w dostawach 
może być w wystarczającym stopniu i w 
odpowiednim czasie zrównoważone 
szczególnymi środkami, w tym środkami 
po stronie popytu.

Or. en

Uzasadnienie

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Poprawka 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymóg określony w ust. 1 może zostać 

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
obliczenia określone w ust. 1 mogą zostać 
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spełniony na szczeblu regionalnym. 
Standard N-1 uznaje się również za 
spełniony, jeżeli w planie działań 
zapobiegawczych, o którym mowa w art. 5, 
właściwy organ wykaże, iż zakłócenie w 
dostawach może być w wystarczającym 
stopniu i w odpowiednim czasie 
zrównoważone środkami po stronie 
popytu.

przeprowadzone dla szczebla 
regionalnego. Obliczając wskaźnik N-1, 
właściwy organ ma prawo wykazać w 
planie działań zapobiegawczych, o którym 
mowa w art. 5, że zakłócenie w dostawach 
może być w wystarczającym stopniu i w 
odpowiednim czasie zrównoważone 
szczególnymi środkami, w tym środkami 
po stronie popytu.

Or. en

Uzasadnienie

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by each Member 
State in accordance with the common methodology, whilst allowing the Member State to take 
into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be 
subject to review to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the 
regional level.

Poprawka 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymóg określony w ust. 1 może zostać 
spełniony na szczeblu regionalnym. 
Standard N-1 uznaje się również za 
spełniony, jeżeli w planie działań 
zapobiegawczych, o którym mowa w art. 5, 
właściwy organ wykaże, iż zakłócenie w 
dostawach może być w wystarczającym 
stopniu i w odpowiednim czasie 
zrównoważone środkami po stronie 
popytu.

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymóg określony w ust. 1 może zostać 
spełniony na szczeblu regionalnym. 
Standard N-1 uznaje się również za 
spełniony, jeżeli w ocenie ryzyka, o której 
mowa w art. 8, w planie działań 
zapobiegawczych, o którym mowa w art. 5, 
i przy uwzględnieniu efektywności 
kosztowej inwestycji właściwy organ 
wykaże, iż zakłócenie w dostawach może 
być w wystarczającym stopniu i w 
odpowiednim czasie zrównoważone 
szczególnymi środkami, w tym środkami 
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po stronie popytu. 

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich rozporządzenie może prowadzić do konieczności 
przeprowadzenia poważnych inwestycji w nowe zdolności, co pociągnie za sobą wysokie 
koszty i znacznie wpłynie na ceny gazu płacone przez odbiorców końcowych.

Poprawka 238
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymóg określony w ust. 1 może zostać 
spełniony na szczeblu regionalnym. 
Standard N-1 uznaje się również za 
spełniony, jeżeli w planie działań 
zapobiegawczych, o którym mowa w art. 5, 
właściwy organ wykaże, iż zakłócenie w 
dostawach może być w wystarczającym 
stopniu i w odpowiednim czasie 
zrównoważone środkami po stronie 
popytu.

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymóg określony w ust. 1 może zostać 
spełniony na szczeblu regionalnym. 
Standard N-1 uznaje się również za 
spełniony, jeżeli w ocenie ryzyka, o której 
mowa w art. 8, i w planie działań 
zapobiegawczych, o którym mowa w art. 5 
właściwy organ wykaże, iż zakłócenie w 
dostawach może być w wystarczającym 
stopniu i w odpowiednim czasie 
zrównoważone szczególnymi środkami, w 
tym środkami po stronie popytu.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość elastycznego rozwiązywania kryzysu dostaw 
przy uwzględnieniu danej sytuacji, dlatego też zakresu omawianego ustępu nie należy 
ograniczać tylko do środków po stronie popytu, jeżeli ocena ryzyka i plan działań 
zapobiegawczych należycie wykaże, że środki te przyniosą skutki równoważne ze standardem 
N-1.
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Poprawka 239
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymóg określony w ust. 1 może zostać 
spełniony na szczeblu regionalnym. 
Standard N-1 uznaje się również za 
spełniony, jeżeli w planie działań 
zapobiegawczych, o którym mowa w art. 5, 
właściwy organ wykaże, iż zakłócenie w 
dostawach może być w wystarczającym 
stopniu i w odpowiednim czasie 
zrównoważone środkami po stronie 
popytu.

2. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymóg określony w ust. 1 może zostać 
spełniony na szczeblu regionalnym. 
Standard N-1 uznaje się również za 
spełniony, jeżeli w planie działań 
zapobiegawczych, o którym mowa w art. 5, 
właściwy organ wykaże, iż zakłócenie w 
dostawach może być w wystarczającym 
stopniu i w odpowiednim czasie 
zrównoważone rynkowymi środkami po 
stronie popytu.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli zezwolimy na dowolne środki po stronie popytu, to kryterium N-1 może być uznane za 
spełnione poprzez przymusową redukcję popytu (ograniczenie dostaw). A przecież zawarte w 
omawianym rozporządzeniu środki dotyczące infrastruktury i dostaw mają właśnie 
zapobiegać takim sytuacjom.

Poprawka 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Standard N-1 oblicza się zgodnie z 
metodą określoną w załączniku I. W 
obliczeniach należy wziąć pod uwagę 
konfigurację sieci i faktyczne wartości 
przepływu gazu, jak również istniejące 
zdolności produkcyjne i magazynowe. W 
razie potrzeby obszar analizowany, o 
którym mowa w załączniku I, rozszerza się

3. Wskaźnik N-1 oblicza się zgodnie z 
metodą określoną w załączniku I. W 
obliczeniach należy wziąć pod uwagę 
konfigurację sieci i zdolności 
infrastruktury przesyłowej do 
dostarczania gazu z obiektów 
produkcyjnych, terminali LNG i instalacji 
magazynowych. W razie potrzeby obszar 
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na odpowiedni poziom regionalny. analizowany, o którym mowa w załączniku 
I, jest określany przez właściwy organ po 
konsultacji z odpowiednimi 
przedsiębiorstwami gazowymi i
rozszerzany na odpowiedni poziom 
regionalny.

Or. en

Uzasadnienie

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the the regional 
level.

Poprawka 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Standard N-1 oblicza się zgodnie z 
metodą określoną w załączniku I. W 
obliczeniach należy wziąć pod uwagę 
konfigurację sieci i faktyczne wartości 
przepływu gazu, jak również istniejące 
zdolności produkcyjne i magazynowe. W 
razie potrzeby obszar analizowany, o 
którym mowa w załączniku I, rozszerza się
na odpowiedni poziom regionalny. 

3. Wskaźnik N-1 oblicza się zgodnie z 
metodą określoną w załączniku I. W razie 
potrzeby obszar analizowany, o którym 
mowa w załączniku I, jest określany przez 
właściwy organ po konsultacji z 
odpowiednimi przedsiębiorstwami 
gazowymi i rozszerzany na odpowiedni 
poziom regionalny. 

Or. en

Uzasadnienie

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 



PE438.231v01-00 26/98 AM\801978PL.doc

PL

The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Poprawka 242
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Standard N-1 oblicza się zgodnie z 
metodą określoną w załączniku I. W 
obliczeniach należy wziąć pod uwagę 
konfigurację sieci i faktyczne wartości 
przepływu gazu, jak również istniejące 
zdolności produkcyjne i magazynowe. W 
razie potrzeby obszar analizowany, o 
którym mowa w załączniku I, rozszerza się
na odpowiedni poziom regionalny. 

3. Wskaźnik N-1 oblicza się zgodnie z 
metodą określoną w załączniku I. W razie 
potrzeby obszar analizowany, o którym 
mowa w załączniku I, jest określany przez 
właściwy organ po konsultacji z 
odpowiednimi przedsiębiorstwami 
gazowymi i rozszerzany na odpowiedni 
poziom regionalny. 

Or. en

Uzasadnienie

Istotną nowego rozporządzenia powinien być wymóg przeprowadzania przez państwa 
członkowskie szczegółowej oceny ryzyka i oddziaływania oraz analizowania swojej sytuacji w 
oparciu o rzetelną wspólną metodologię. 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 w sytuacji nadzwyczajnej powinny uwzględniać 
wyniki takiej analizy. Adekwatność takich planów można zagwarantować dokonując ich 
przeglądów.
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Poprawka 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Standard N-1 oblicza się zgodnie z 
metodą określoną w załączniku I. W 
obliczeniach należy wziąć pod uwagę 
konfigurację sieci i faktyczne wartości 
przepływu gazu, jak również istniejące 
zdolności produkcyjne i magazynowe. W 
razie potrzeby obszar analizowany, o 
którym mowa w załączniku I, rozszerza się
na odpowiedni poziom regionalny. 

3. Wskaźnik N-1 oblicza się zgodnie z 
metodą określoną w załączniku I. W razie 
potrzeby obszar analizowany, o którym 
mowa w załączniku I, jest określany przez 
właściwy organ po konsultacji z 
odpowiednimi przedsiębiorstwami 
gazowymi i rozszerzany na odpowiedni 
poziom regionalny. 

Or. en

Uzasadnienie

Istotną nowego rozporządzenia powinien być wymóg przeprowadzania przez państwa 
członkowskie szczegółowej oceny ryzyka i oddziaływania oraz analizowania swojej sytuacji w 
oparciu o rzetelną wspólną metodologię. 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 w sytuacji nadzwyczajnej powinny uwzględniać 
wyniki takiej analizy. Adekwatność takich planów można zagwarantować dokonując ich 
przeglądów.

Poprawka 244
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Standard N-1 oblicza się zgodnie z 
metodą określoną w załączniku I. W 
obliczeniach należy wziąć pod uwagę 
konfigurację sieci i faktyczne wartości 
przepływu gazu, jak również istniejące 
zdolności produkcyjne i magazynowe. W 
razie potrzeby obszar analizowany, o 
którym mowa w załączniku I, rozszerza się

3. Wskaźnik N-1 oblicza się zgodnie z 
metodą określoną w załączniku I. W razie 
potrzeby obszar analizowany, o którym 
mowa w załączniku I, jest określany przez 
właściwy organ po konsultacji z 
odpowiednimi przedsiębiorstwami 
gazowymi i rozszerzany na odpowiedni 
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na odpowiedni poziom regionalny. poziom regionalny. 

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie na tym etapie nowe rozporządzenie 
powinno koncentrować się bardziej na wymaganiu od państw członkowskich, by 
przeprowadziły szczegółową ocenę ryzyka i oddziaływania oraz 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 w sytuacji nadzwyczajnej 
powinny uwzględniać wyniki takiej analizy. Adekwatność takich planów można 
zagwarantować dokonując ich przeglądów. Podobne plany można także przygotować na 
poziomie regionalnym.

Poprawka 245
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Standard N-1 oblicza się zgodnie z 
metodą określoną w załączniku I. W 
obliczeniach należy wziąć pod uwagę 
konfigurację sieci i faktyczne wartości 
przepływu gazu, jak również istniejące 
zdolności produkcyjne i magazynowe. W 
razie potrzeby obszar analizowany, o 
którym mowa w załączniku I, rozszerza się 
na odpowiedni poziom regionalny. 

3. Standard N-1 oblicza się zgodnie z 
metodą określoną w załączniku I. W 
obliczeniach należy wziąć pod uwagę 
konfigurację sieci i faktyczne wartości 
przepływu gazu, jak również istniejące 
zdolności produkcyjne i magazynowe. W 
razie potrzeby obszar analizowany, o 
którym mowa w załączniku I, rozszerza się 
na odpowiedni poziom regionalny,
uwzględniając przy tym specyfikę 
regionalną.

Or. en
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Poprawka 246
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Brak dostępu do unijnej sieci gazowej 
oraz zależność od jednego dostawcy gazu 
uznaje się za niezgodność ze standardem 
N-1.

Or. en

Poprawka 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy właściwy organ niezwłocznie
informuje Komisję o ewentualnych 
odstępstwach od standardu N-1.

4. Każdy właściwy organ, po 
skonsultowaniu się z właściwymi 
przedsiębiorstwami gazowymi, informuje 
Komisję o rezultatach obliczania 
wskaźnika N-1, zgodnie z art. 13.

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. Istotną nowego 
rozporządzenia powinien być wymóg przeprowadzania przez państwa członkowskie 
szczegółowej oceny ryzyka i oddziaływania oraz analizowania swojej sytuacji w oparciu o 
rzetelną wspólną metodologię.
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Poprawka 248
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy właściwy organ niezwłocznie 
informuje Komisję o ewentualnych 
odstępstwach od standardu N-1.

4. Każdy właściwy organ, po 
skonsultowaniu się z właściwymi 
przedsiębiorstwami gazowymi, informuje 
Komisję o rezultatach obliczania 
wskaźnika N-1, zgodnie z art. 13.

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 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy właściwy organ niezwłocznie 
informuje Komisję o ewentualnych 
odstępstwach od standardu N-1.

4. Każdy właściwy organ, po 
skonsultowaniu się z właściwymi 
przedsiębiorstwami gazowymi, informuje 
Komisję o rezultatach obliczania 
wskaźnika N-1, zgodnie z art. 13.

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.
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Poprawka 250
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy właściwy organ niezwłocznie
informuje Komisję o ewentualnych 
odstępstwach od standardu N-1.

4. Każdy właściwy organ, po 
skonsultowaniu się z właściwymi 
przedsiębiorstwami gazowymi, informuje 
Komisję o rezultatach obliczania 
wskaźnika N-1, zgodnie z art. 13.

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

Poprawka 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy właściwy organ niezwłocznie
informuje Komisję o ewentualnych 
odstępstwach od standardu N-1.

4. Każdy właściwy organ, po 
skonsultowaniu się z właściwymi 
przedsiębiorstwami gazowymi, informuje 
Komisję o rezultatach obliczania 
wskaźnika N-1, zgodnie z art. 13.

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. 



PE438.231v01-00 32/98 AM\801978PL.doc

PL

Poprawka 252
Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W przypadku gdy niezbędne jest 
utworzenie nowych transgranicznych 
połączeń wzajemnych lub rozszerzenie już 
istniejących, zainteresowane państwa 
członkowskie, właściwe organy oraz 
organy regulacyjne, jeżeli nie są tożsame z 
właściwymi organami, przystępują na 
wczesnym etapie do ścisłej współpracy.

Or. en

Poprawka 253
Ioan Enciu

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

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja Europejska i organy krajowe 
koordynują swoje działania zmierzające 
do uruchomienia i realizacji projektów 
dywersyfikacji źródeł i dróg zaopatrzenia 
w gaz, mające na celu poprawę istniejącej 
infrastruktury, która z kolei umożliwi 
stosowanie w sytuacjach kryzysowych 
standardu N-1.  

Or. ro

Uzasadnienie

Projekty w zakresie dywersyfikacji dróg i źródeł zaopatrzenia w gaz stanowią główny 
priorytet w dziedzinie bezpieczeństwa energetyczngo. Solidarność między państwami 
członkowskimi powinna dominować nad interesami krajowymi.
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Poprawka 254
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. Jeżeli taka konieczność wynika z oceny 
ryzyka i oddziaływania przeprowadzonej 
zgodnie z art. 8, przy uwzględnieniu 
wykonalności technicznej oraz 
ekonomicznej analizy kosztów i korzyści 
dla rynku, to w terminie trzech lat od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia operatorzy systemów 
przesyłowych udostępnią niezbędne
fizyczne zdolności dwukierunkowego 
przesyłania gazu na tych połączeniach 
wzajemnych, na których dodatkowe 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu prowadzą do zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw, w szczególności w 
sytuacji stanu nadzwyczajnego. W trakcie 
tego trzyletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu – zgodnie z 
oceną ryzyka i oddziaływania 
przeprowadzoną zgodnie z art. 8, przy 
uwzględnieniu technicznej wykonalności i 
ekonomicznej analizy kosztów i korzyści 
rynkowych – dostosowują funkcjonowanie 
całego systemu przesyłowego tak, aby 
umożliwić dwukierunkowy przepływ gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Istotną nowego rozporządzenia powinien być wymóg przeprowadzania przez państwa 
członkowskie szczegółowej oceny ryzyka i oddziaływania oraz analizowania swojej sytuacji w 
oparciu o rzetelną wspólną metodologię. 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 w sytuacji nadzwyczajnej powinny uwzględniać
wyniki takiej analizy. Adekwatność takich planów można zagwarantować dokonując ich 
przeglądów.
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Poprawka 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. Jeżeli taka konieczność wynika z oceny 
ryzyka i oddziaływania przeprowadzonej 
zgodnie z art. 8, przy uwzględnieniu 
wykonalności technicznej oraz 
ekonomicznej analizy kosztów i korzyści 
dla rynku, to w terminie trzech lat od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia operatorzy systemów 
przesyłowych udostępnią niezbędne
fizyczne zdolności dwukierunkowego 
przesyłania gazu na tych połączeniach 
wzajemnych, na których dodatkowe 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu prowadzą do zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw, w szczególności w 
sytuacji stanu nadzwyczajnego. W trakcie 
tego trzyletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu – zgodnie z 
oceną ryzyka i oddziaływania 
przeprowadzoną zgodnie z art. 8, przy 
uwzględnieniu technicznej wykonalności i 
ekonomicznej analizy kosztów i korzyści 
rynkowych – dostosowują funkcjonowanie 
całego systemu przesyłowego tak, aby 
umożliwić dwukierunkowy przepływ gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Istotną nowego rozporządzenia powinien być wymóg przeprowadzania przez państwa 
członkowskie szczegółowej oceny ryzyka i oddziaływania oraz analizowania swojej sytuacji w 
oparciu o rzetelną wspólną metodologię. 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 w sytuacji nadzwyczajnej powinny uwzględniać 
wyniki takiej analizy. Adekwatność takich planów można zagwarantować dokonując ich 
przeglądów.
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Poprawka 256
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. Jeżeli taka konieczność wynika z oceny 
ryzyka i oddziaływania przeprowadzonej 
zgodnie z art. 8, przy uwzględnieniu 
wykonalności technicznej oraz 
ekonomicznej analizy kosztów i korzyści 
dla rynku, to w terminie trzech lat od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia operatorzy systemów 
przesyłowych udostępnią niezbędne
fizyczne zdolności dwukierunkowego 
przesyłania gazu na tych połączeniach 
wzajemnych, na których dodatkowe 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu prowadzą do zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw, w szczególności w 
sytuacji stanu nadzwyczajnego. W trakcie 
tego trzyletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu – zgodnie z 
oceną ryzyka i oddziaływania 
przeprowadzoną zgodnie z art. 8, przy 
uwzględnieniu technicznej wykonalności i 
ekonomicznej analizy kosztów i korzyści 
rynkowych – dostosowują funkcjonowanie 
całego systemu przesyłowego tak, aby 
umożliwić dwukierunkowy przepływ gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy nakładać wymogu niezbędnych fizycznych zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu na wszystkich połączeniach wzajemnych bez uprzedniego dokonania technicznej i/lub 
ekonomicznej oceny wykonalności lub zasadności w poszczególnych przypadkach. 
Przewidziana w projekcie rozporządzenia procedura związana z przyznawaniem odstępstw 
zmierza we właściwym kierunku, jednakże nie zapewnia wystarczająco jasnych ram.
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Poprawka 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. Jeżeli taka konieczność wynika z oceny 
ryzyka i oddziaływania przeprowadzonej 
zgodnie z art. 8, przy uwzględnieniu 
wykonalności technicznej oraz 
ekonomicznej analizy kosztów i korzyści 
dla rynku, to w terminie trzech lat od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia operatorzy systemów 
przesyłowych udostępnią niezbędne
fizyczne zdolności dwukierunkowego 
przesyłania gazu na tych połączeniach 
wzajemnych, na których dodatkowe 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu prowadzą do zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw, w szczególności w 
sytuacji stanu nadzwyczajnego. W trakcie 
tego trzyletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu – zgodnie z 
oceną ryzyka i oddziaływania 
przeprowadzoną zgodnie z art. 8, przy 
uwzględnieniu technicznej wykonalności i 
ekonomicznej analizy kosztów i korzyści 
rynkowych – dostosowują funkcjonowanie 
całego systemu przesyłowego tak, aby 
umożliwić dwukierunkowy przepływ gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy nakładać wymogu niezbędnych fizycznych zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu na wszystkich połączeniach wzajemnych bez uprzedniego dokonania technicznej i/lub 
ekonomicznej oceny wykonalności lub zasadności w poszczególnych przypadkach. 
Przewidziana w projekcie rozporządzenia procedura związana z odstępstwami zmierza we 
właściwym kierunku, jednakże nie zapewnia wystarczająco jasnych ram.
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Poprawka 258
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. Jeżeli taka konieczność wynika z oceny 
ryzyka i oddziaływania przeprowadzonej 
zgodnie z art. 8, przy uwzględnieniu 
wykonalności technicznej oraz 
ekonomicznej analizy kosztów i korzyści 
dla rynku, to w terminie trzech lat od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia operatorzy systemów 
przesyłowych udostępnią stałe fizyczne 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu na tych połączeniach wzajemnych, na 
których dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw, w szczególności w sytuacji stanu 
nadzwyczajnego. W przypadku zmiany 
okoliczności ocena ta może zostać 
poddana przeglądowi. W trakcie tego 
trzyletniego okresu operatorzy systemów 
przesyłowych gazu – zgodnie z oceną 
ryzyka i oddziaływania przeprowadzoną 
zgodnie z art. 8 przy uwzględnieniu 
technicznej wykonalności i ekonomicznej 
analizy kosztów i korzyści rynkowych –
dostosowują funkcjonowanie całego 
systemu przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy nakładać wymogu stałych fizycznych zdolności dwukierunkowego przesyłania gazu 
na wszystkich połączeniach wzajemnych bez uprzedniego dokonania technicznej i/lub 
ekonomicznej oceny wykonalności lub zasadności w poszczególnych przypadkach. 
Wcześniejsza ocena ryzyka i oddziaływania konieczna jest w celu uniknięcia niepotrzebnych 
kosztów, które musieliby ponieść odbiorcy końcowi. Okres dwuletni jest możliwy do przyjęcia 
tylko w przypadku konieczności dokonania niewielkich zmian w infrastrukturze. Większe 
zmiany, np. instalacja kompresorów, zajmą więcej czasu.
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Poprawka 259
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. Jeżeli taka konieczność wynika z oceny 
ryzyka i oddziaływania przeprowadzonej 
zgodnie z art. 8 przy uwzględnieniu 
wykonalności technicznej oraz 
ekonomicznej analizy wszystkich kosztów i 
korzyści dla rynku, to w terminie trzech lat 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia operatorzy systemów 
przesyłowych udostępnią stałe fizyczne 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu na tych połączeniach wzajemnych, na 
których dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw. W przypadku zmiany okoliczności 
ocena ta może zostać poddana 
przeglądowi. W trakcie tego trzyletniego
okresu operatorzy systemów przesyłowych 
gazu, w razie potrzeby stosownie do oceny 
ryzyka i oddziaływania przeprowadzonej 
zgodnie z art. 8 przy uwzględnieniu 
wykonalności technicznej oraz wszystkich 
kosztów i korzyści, dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy nakładać wymogu wprowadzenia stałych fizycznych zdolności dwukierunkowego 
przesyłania gazu na wszystkich połączeniach wzajemnych bez uprzedniej oceny wykonalności 
technicznej i zasadności ekonomicznej w poszczególnych przypadkach. Wcześniejsza ocena 
ryzyka i oddziaływania jest konieczna, by uniknąć niepotrzebnych kosztów, które musieliby 
ponieść odbiorcy końcowi. Osiągnięcie stałych fizycznych zdolności w ciągu dwóch lat jest 
możliwe tylko w przypadku niewielkich zmian w infrastrukturze. Wprowadzenie większych 
zmian wymaga więcej czasu. 
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Poprawka 260
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
odniesieniu do istniejącej infrastruktury 
poszczególne państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić analizę kosztów i 
korzyści związanych z inwestycjami 
umożliwiającymi przepływ 
dwukierunkowy, który powinien być 
podstawą mechanizmu podziału kosztów. 
Należy również uwzględnić 
długoterminowe ustalenia dotyczące 
dostaw, które zostały już podpisane i które 
zawierają szczegółowe przepisy dotyczące 
funkcjonowania granicznych stacji 
pomiarowych. W trakcie tego dwuletniego 
okresu operatorzy systemów przesyłowych 
gazu dostosowują funkcjonowanie całego 
systemu przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.
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Poprawka 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
tych połączeniach wzajemnych, które 
uważane są za niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw oraz związku z 
wynikami oceny oddziaływania dotyczącej 
możliwego ryzyka dla infrastruktury 
dostawy gazu z krajów trzecich, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

Or. en
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Poprawka 262
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, 
które Komisja określa na podstawie 
propozycji właściwego organu krajowego 
jako połączenia wzajemne, w przypadku 
których zapewnienie dwukierunkowego 
przesyłania gazu prowadzi do znacznego
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw w 
państwie członkowskim (państwach 
członkowskich). W przypadku zmiany 
okoliczności decyzja ta może zostać 
poddana przeglądowi. Poziom zdolności 
przesyłowej dla przepływu 
dwukierunkowego musi zostać osiągnięty 
w sposób opłacalny i uwzględniać 
przynajmniej zdolność wymaganą dla 
spełnienia standardu w zakresie dostaw 
określonego w art. 7. W trakcie tego 
dwuletniego okresu operatorzy systemów 
przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

Or. hu

Uzasadnienie

Dwukierunkowe przesyłanie gazu nie sprzyja poprawie bezpieczeństwa dostaw w przypadku 
każdego połączenia wzajemnego. Dlatego na wniosek organów krajowych Komisja powinna 
określić połączenia wzajemne, w przypadku których zapewnienie dwukierunkowego 
przesyłania ma zdecydowanie wartość dodaną. 
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Poprawka 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi.
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu 
operatorzy systemów przesyłowych gazu 
dostosowują funkcjonowanie całego 
systemu przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. W terminie trzech lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
tych połączeniach wzajemnych, w 
przypadku których, w oparciu o uprzednią 
analizę kosztów i korzyści, dodatkowe 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu zwiększają bezpieczeństwo dostaw w 
którymkolwiek państwie członkowskim. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. 
Jeżeli niezbędne są dodatkowe inwestycje 
w inne części systemu przesyłowego, ust. 7 
ma zastosowanie również to tych 
inwestycji. Właściwe organy gwarantują, 
że ocena połączeń wzajemnych będzie 
poddawana regularnym przeglądom w 
przypadku zmiany okoliczności, 
szczególnie poprzez aktualizację 
krajowego planu działań 
zapobiegawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Udostępnienie stałych fizycznych zdolności dwukierunkowego przesyłania gazu na wszystkich 
połączeniach wzajemnych wiąże się ze znacznymi inwestycjami.  W związku z tym należy 
zagwarantować, że zmiany w infrastrukturze w każdym przypadku oparte są na analizie 
kosztów i korzyści.
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Poprawka 264
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi.
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu 
operatorzy systemów przesyłowych gazu 
dostosowują funkcjonowanie całego 
systemu przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. W terminie trzech lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. 
Właściwe organy i Komisja gwarantują, 
że w przypadku zmiany okoliczności ocena 
połączeń wzajemnych będzie poddawana 
regularnym przeglądom, szczególnie w 
drodze aktualizacji krajowego i unijnego 
planu działań zapobiegawczych.

Or. en

Poprawka 265
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
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operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, które zostały wymienione 
w ust. 5a.  Obowiązek zapewnienia 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu nie ma zastosowania do rurociągów 
łączących źródła produkcji, instalacje 
LNG, punkty połączeń z sieciami 
dystrybucji lub w przypadku, gdy 
ograniczenia wynikające z jakości gazu 
uniemożliwiają dwukierunkowe 
przesyłanie gazu. Poziom zdolności 
przesyłowej dla przepływu 
dwukierunkowego musi zostać osiągnięty 
w sposób opłacalny i uwzględniać 
przynajmniej zdolność wymaganą dla 
spełnienia standardu w zakresie dostaw 
określonego w art. 7. W trakcie tego 
dwuletniego okresu operatorzy systemów 
przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uściślić zawarty we wniosku Komisji nieprecyzyjny i ogólnikowy wymóg umożliwienia 
dwukierunkowego przesyłania gazu w odniesieniu do wszystkich rodzajów połączeń 
wzajemnych. W poprawce wyjaśniono, że istnieją połączenia wzajemne, w przypadku których 
jest oczywiste, że dodanie wymogu dwukierunkowości nie poprawi bezpieczeństwa dostaw lub 
nie jest technicznie wykonalne, i dlatego powinny zostać wyłączone z zakresu stosowania 
wniosku.

Poprawka 266
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
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życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa
dostaw w żadnym państwie członkowskim.
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi.
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu 
operatorzy systemów przesyłowych gazu 
dostosowują funkcjonowanie całego 
systemu przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na
tych połączeniach wzajemnych, w
przypadku których dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu
zwiększają bezpieczeństwo dostaw w
państwach członkowskich w sposób 
możliwy do zaakceptowania z 
ekonomicznego punktu widzenia.
Odpowiednią decyzję Komisji, podjętą na 
wniosek właściwego organu winny 
poprzedzać analiza technicznej 
wykonalności oraz analiza kosztów i 
korzyści. Poziom zdolności przesyłowej 
dla przepływu dwukierunkowego musi 
zostać osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że przede wszystkim przedsiębiorstwa gazowe i państwa członkowskie 
odpowiadają za bezpieczeństwo dostaw gazu, to im właśnie należy pozostawić decyzję w 
zakresie środków prowadzących do osiągnięcia standardu N-1. Z uwagi na wydajność oraz 
koszty należy zrezygnować z częściowego zobowiązania w zakresie stworzenia infrastruktury 
dwukierunkowego przepływu gazu na wszystkich połączeniach wzajemnych. Przed podjęciem 
każdej decyzji w zakresie rozmieszczenia infrastruktury dwukierunkowego przepływu gazu 
należy przeprowadzić niezależną ocenę wykonalności technicznej oraz analizę kosztów i 
korzyści.
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Poprawka 267
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi.
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu 
operatorzy systemów przesyłowych gazu 
dostosowują funkcjonowanie całego 
systemu przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. W terminie trzech lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
tych połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim, 
szczególnie w odniesieniu do rurociągów 
łączących źródła produkcji, instalacje 
LNG, punkty połączeń z sieciami
dystrybucji lub w przypadku, gdy 
ograniczenia wynikające z jakości gazu 
uniemożliwiają dwukierunkowe 
przesyłanie gazu. Poziom zdolności 
przesyłowej dla przepływu 
dwukierunkowego musi zostać osiągnięty 
w sposób opłacalny i uwzględniać 
przynajmniej zdolność wymaganą dla 
spełnienia standardu w zakresie dostaw 
określonego w art. 7. Właściwe organy i 
Komisja gwarantują, że w przypadku 
zmiany okoliczności ocena połączeń 
wzajemnych będzie poddawana 
regularnym dostosowaniom, szczególnie w 
drodze aktualizacji krajowego i unijnego 
planu działań zapobiegawczych.

Or. en
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Poprawka 268
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu 
operatorzy systemów przesyłowych gazu 
dostosowują funkcjonowanie całego 
systemu przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. W terminie trzech lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny, a przy 
wykonywaniu wspomnianej analizy należy
uwzględnić aspekty wykraczające poza 
kwestie czysto ekonomiczne, np. 
bezpieczeństwo dostaw i wkład w 
tworzenie rynku wewnętrznego. W 
żadnym przypadku zdolności te nie są 
niższe od 10% zdolności punktów wejścia 
do poszczególnych krajów.

Or. es

Uzasadnienie

Chociaż główne kryterium prowadzenia inwestycji powinno być „rynkowe”, to uznajemy, że 
budowę niektórych instalacji mogą uzasadniać kryteria wykraczające poza kwestie czysto 
ekonomiczne, np. bezpieczeństwo dostaw czy tworzenie rynku.
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Poprawka 269
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim.
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

5. Bez uszczerbku dla ust. 5a w terminie 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia operatorzy systemów 
przesyłowych udostępnią stałe fizyczne 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu na wszystkich połączeniach 
wzajemnych innych niż rurociągi łączące 
źródła produkcji, instalacje LNG, punkty 
połączeń z sieciami dystrybucji lub w 
przypadku których ograniczenia 
wynikające z jakości gazu uniemożliwiają 
dwukierunkowe przesyłanie gazu. Poziom 
zdolności przesyłowej dla przepływu 
dwukierunkowego musi zostać osiągnięty 
w sposób opłacalny i uwzględniać 
przynajmniej zdolność wymaganą dla 
spełnienia standardu w zakresie dostaw 
określonego w art. 7. W trakcie tego 
dwuletniego okresu operatorzy systemów 
przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach inwestycje przeznaczone na dwukierunkowe przesyłanie gazu nie 
poprawią bezpieczeństwa dostaw lub mogą być nieproporcjonalnie wysokie. Dlatego 
poprawa bezpieczeństwa dostaw powinna stanowić warunek wstępny inwestowania w 
infrastrukturę przesyłową. W tym kontekście bardzo istotna jest ocena ryzyka, aby 
zagwarantować, że przestrzeganie przepisów dotyczących standardów w zakresie 
infrastruktury nie doprowadzi do inwestycji przekraczających rozsądny i ekonomicznie 
opłacalny poziom.
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Poprawka 270
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

W terminie trzech lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią, po przeprowadzeniu analizy 
kosztów i korzyści, stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 
uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W 
trakcie tego dwuletniego okresu operatorzy 
systemów przesyłowych gazu dostosowują 
funkcjonowanie całego systemu 
przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

Or. xm

Uzasadnienie

Proponowany okres dwóch lat, począwszy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jest 
stosunkowo krótki na wprowadzenie stałych fizycznych zdolności przesyłu dwukierunkowego.
Ponadto poszczególne państwa członkowskie powinny w odniesieniu do istniejącej 
infrastruktury przeprowadzić analizę kosztów i korzyści inwestycji umożliwiających przepływ 
dwukierunkowy. Zainteresowane strony powinny przedyskutować wyniki tych badań, by 
osiągnąć porozumienie co do mechanizmu podziału kosztów.
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Poprawka 271
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Właściwy organ może zwrócić się do 
Komisji z wnioskiem o wydanie decyzji w 
sprawie zwolnienia poszczególnych 
połączeń wzajemnych z obowiązku 
dwukierunkowego przesyłania 
przewidzianego w ust. 5. Komisja wyraża 
zgodę na zwolnienie, jeżeli zapewnienie 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
nie poprawia w sposób znaczący 
bezpieczeństwa dostaw w którymkolwiek z 
zainteresowanych państw członkowskich 
lub jeżeli koszty inwestycji znacząco 
przekraczają planowane korzyści w 
zakresie bezpieczeństwa dostaw 
któregokolwiek z tych państw 
członkowskich. Komisja szczegółowo 
uwzględnia wyniki oceny ryzyka 
przeprowadzonej przez właściwy organ w 
myśl art. 8 ust. 1. W przypadku zmiany 
okoliczności decyzja ta może zostać 
zmieniona.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach inwestycje przeznaczone na dwukierunkowe przesyłanie gazu nie 
poprawią bezpieczeństwa dostaw lub mogą być nieproporcjonalnie wysokie. Dlatego 
poprawa bezpieczeństwa dostaw powinna stanowić warunek wstępny inwestowania w 
infrastrukturę przesyłową. W tym kontekście bardzo istotna jest ocena ryzyka, aby 
zagwarantować, że przestrzeganie przepisów dotyczących standardów w zakresie 
infrastruktury nie doprowadzi do inwestycji przekraczających rozsądny i ekonomicznie 
opłacalny poziom.
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Poprawka 272
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku, gdy na wniosek 
właściwego organu Komisja stwierdza, że 
zapewnienie zdolności dwukierunkowego 
przesyłania nie poprawi bezpieczeństwa 
dostaw któregokolwiek z 
zainteresowanych państw członkowskich 
lub jeżeli koszty inwestycji znacząco 
przekraczają planowane korzyści w 
zakresie bezpieczeństwa dostaw 
któregokolwiek z państw członkowskich, 
obowiązek zapewnienia stałej fizycznej 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu nie ma zastosowania. Komisja 
szczegółowo uwzględnia wyniki oceny 
ryzyka przeprowadzonej przez właściwy 
organ w myśl art. 8 ust. 1. W przypadku 
zmiany okoliczności decyzja ta może 
zostać zmieniona.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach inwestycje przeznaczone na dwukierunkowe przesyłanie gazu nie 
poprawią bezpieczeństwa dostaw lub mogą być nieproporcjonalnie wysokie. Dlatego 
poprawa bezpieczeństwa dostaw powinna stanowić warunek wstępny inwestowania w 
infrastrukturę przesyłową. W tym kontekście bardzo istotna jest ocena ryzyka, aby 
zagwarantować, że przestrzeganie przepisów dotyczących standardów w zakresie 
infrastruktury nie doprowadzi do inwestycji przekraczających rozsądny i ekonomicznie 
opłacalny poziom.
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Poprawka 273
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja nadzoruje budowę 
infrastruktury znacznie przyczyniającej 
się do bezpieczeństwa dostaw. W razie 
nieuzasadnionych opóźnień przyjmuje 
odpowiednie środki.

Or. es

Uzasadnienie

Budowa instalacji znacznie przyczyniających się do bezpieczeństwa dostaw oraz instalacji 
niezbędnych do osiągnięcia wspomnianego wcześniej celu polegającego na osiągnięciu 10% 
wzajemnych połączeń powinna być priorytetowa i nadzorowana przez KE, która w razie 
nieuzasadnionych opóźnień może wystąpić ze stosownymi inicjatywami.

Poprawka 274
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnują, aby 
każda nowa infrastruktura przesyłowa 
zapewniała bezpieczeństwo dostaw dzięki 
odpowiedniej liczbie punktów wejścia i 
punktów wyjścia oraz aby przyczyniała się
do rozwoju dobrze połączonej 
infrastruktury. 

6. Państwa członkowskie dopilnują, aby 
krajowe punkty wejścia oraz sieci
przesyłowe posiadały zdolność 
dostosowania krajowego przepływu gazu 
do scenariusza zakłóceń w dostawie gazu 
związanego z infrastrukturą, usuwając 
wewnętrzne zatory i przyczyniając się do 
rozwoju dobrze połączonej infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw, pozostała infrastruktura musi posiadać zdolność do 
dostarczenia ilości gazu niezbędnej do całkowitego zaspokojenia zapotrzebowania na 
analizowanym obszarze, a ponadto aby zaspokoić to zapotrzebowanie, należy umożliwić 
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wprowadzenie zmian w wewnętrznym przepływie gazu w sieci krajowej w zależności od tego, 
w którym punkcie wejścia wystąpiła awaria.

Poprawka 275
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 
art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE] 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
koszty spełnienia standardu N-1 oraz 
koszty udostępnienia stałych zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu. W 
przypadku gdy koszty ponoszone są w 
większej liczbie państw członkowskich, o 
podziale kosztów wspólnie zadecydują 
krajowe organy regulacyjne wszystkich 
państw członkowskich, których to dotyczy. 
Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr .../…

7. W ramach zatwierdzania taryf lub ich 
metodologii zgodnie z art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE krajowe organy 
regulacyjne wprowadzają odpowiednie 
zachęty i uwzględniają wszelkie koszty 
skutecznego spełnienia standardu w 
zakresie infrastruktury oraz koszty 
udostępnienia gospodarczych stałych 
zdolności fizycznych dwukierunkowego 
przesyłania gazu, a także zwalniają te 
koszty z obowiązku stosowania 
standardów wydajności energetycznej.. W 
przypadku gdy koszty ponoszone są w 
większej liczbie państw członkowskich lub 
w jednym państwie członkowskim z 
wyłączną korzyścią dla innych państw 
członkowskich, o podziale kosztów 
wspólnie zadecydują krajowe organy 
regulacyjne wszystkich państw 
członkowskich, których to dotyczy. 
Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia nie przedstawiono w wyczerpujący sposób 
zagadnienia procesu podejmowania decyzji dotyczących wspólnych inwestycji, finansowania 
inwestycji i zwrotu kosztów dla operatorów infrastruktury.  Pomimo że punkty 10 i 11 
preambuły oraz art. 6 ust. 7 poruszają ten problem, zawarte w nich postanowienia są 
sformułowane nieprecyzyjnie i zawierają raczej stwierdzenie intencji niż konkretne 
rozwiązania. 
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Poprawka 276
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 
art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE] 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
koszty spełnienia standardu N-1 oraz 
koszty udostępnienia stałych zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu. W 
przypadku gdy koszty ponoszone są w 
większej liczbie państw członkowskich, o 
podziale kosztów wspólnie zadecydują 
krajowe organy regulacyjne wszystkich 
państw członkowskich, których to dotyczy. 
Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr .../…

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 
art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE] 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
koszty spełnienia standardu N-1 oraz 
koszty udostępnienia stałych zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu. W 
przypadku, gdy koszty ponoszone są w 
większej liczbie państw członkowskich, 
przed podjęciem decyzji o inwestycjach o 
podziale kosztów wspólnie zadecydują 
krajowe organy regulacyjne wszystkich 
państw członkowskich, których to dotyczy. 
Taka sama zasada ma zastosowanie w 
przypadku, gdy koszty poniesione przez 
jedno państwo członkowskie przyczyniają 
się do poprawy bezpieczeństwa dostaw 
innego państwa członkowskiego lub 
innych państw członkowskich. 
Warunkiem podjęcia takiej decyzji w 
sprawie inwestycji jest uprzednie 
zatwierdzenie kosztów i ich podziału przez 
wszystkie zainteresowane krajowe organy 
regulacyjne. Uwzględnia się stosunek, w 
jakim każde państwo członkowskie czerpie 
korzyści z inwestycji infrastrukturalnych 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw.

Or. en

Poprawka 277
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 7. W ramach zatwierdzania taryf lub ich 
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art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE]
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
koszty spełnienia standardu N-1 oraz 
koszty udostępnienia stałych zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu. W 
przypadku gdy koszty ponoszone są w 
większej liczbie państw członkowskich, o 
podziale kosztów wspólnie zadecydują 
krajowe organy regulacyjne wszystkich 
państw członkowskich, których to dotyczy. 
Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr .../…

metodologii zgodnie z art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE krajowe organy 
regulacyjne wprowadzają odpowiednie 
zachęty i uwzględniają koszty spełnienia 
standardu N-1 oraz koszty udostępnienia 
stałych zdolności dwukierunkowego 
przesyłania gazu. W przypadku gdy koszty 
ponoszone są w większej liczbie państw 
członkowskich lub w jednym państwie 
członkowskim z korzyścią dla innych 
państw członkowskich, przed podjęciem 
jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej o 
podziale kosztów wspólnie zadecydują 
krajowe organy regulacyjne wszystkich 
państw członkowskich, których to dotyczy. 
Każda tego rodzaju decyzja inwestycyjna 
wymaga zatwierdzenia, a po udzieleniu 
zamówienia – potwierdzenia finansowania 
przez krajowy organ regulacyjny, 
stosownie do kosztów i ich podziału 
między wszystkie zainteresowane krajowe 
organy regulacyjne. Przy podziale kosztów 
między te państwa członkowskie należy 
uwzględnić stosunek, w jakim każde 
państwo członkowskie czerpie korzyści z 
inwestycji pod względem bezpieczeństwa 
dostaw. Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. en

Poprawka 278
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 
art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE]
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
koszty spełnienia standardu N-1 oraz 
koszty udostępnienia stałych zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu. W 
przypadku gdy koszty ponoszone są w 

7. Krajowe organy regulacyjne 
uwzględniają faktycznie poniesione koszty 
wynikające z wprowadzenia środków 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. W przypadku gdy 
inwestycje dokonywane są w większej 
liczbie państw członkowskich, o podziale 
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większej liczbie państw członkowskich, o 
podziale kosztów wspólnie zadecydują 
krajowe organy regulacyjne wszystkich 
państw członkowskich, których to dotyczy. 
Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr .../…

kosztów faktycznie poniesionych w 
jednym lub wielu państwach 
członkowskich wspólnie zadecydują 
krajowe organy regulacyjne wszystkich 
państw członkowskich, których to dotyczy. 
Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich rozporządzenie może prowadzić do konieczności 
dokonania znacznych inwestycji w nowe zdolności, pociągając za sobą wysokie koszty i 
znacznie wpływając na ceny gazu dla konsumentów końcowych. Ponadto w odniesieniu do 
regionalnego podejścia wniosek dotyczący rozporządzenia nie precyzuje, w jaki sposób 
zgodnie z przepisami należy dokonywać podziału kosztów poniesionych w wyniku inwestycji 
na poziomie regionalnym. 

Poprawka 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 
art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE] 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
koszty spełnienia standardu N-1 oraz 
koszty udostępnienia stałych zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu. W 
przypadku gdy koszty ponoszone są w 
większej liczbie państw członkowskich, o 
podziale kosztów wspólnie zadecydują 
krajowe organy regulacyjne wszystkich 
państw członkowskich, których to dotyczy. 
Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr .../…

7. Krajowe organy regulacyjne 
uwzględniają faktycznie poniesione koszty 
wynikające z wprowadzenia środków 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. W przypadku gdy 
inwestycje dokonywane są w większej 
liczbie państw członkowskich, o podziale 
kosztów faktycznie poniesionych w 
jednym lub wielu państwach 
członkowskich wspólnie zadecydują 
krajowe organy regulacyjne wszystkich 
państw członkowskich, których to dotyczy. 
Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. en
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Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich rozporządzenie może prowadzić do konieczności 
dokonania znacznych inwestycyjnych w nowe zdolności, pociągając za sobą wysokie koszty i 
znacznie wpływając na ceny gazu dla konsumentów końcowych. Ponadto w odniesieniu do 
regionalnego podejścia wniosek dotyczący rozporządzenia nie precyzuje, w jaki sposób 
zgodnie z przepisami należy dokonywać podziału kosztów poniesionych w wyniku inwestycji 
na poziomie regionalnym.

Poprawka 280
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 
art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE] 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
koszty spełnienia standardu N-1 oraz 
koszty udostępnienia stałych zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu. W 
przypadku gdy koszty ponoszone są w 
większej liczbie państw członkowskich, o 
podziale kosztów wspólnie zadecydują 
krajowe organy regulacyjne wszystkich
państw członkowskich, których to dotyczy. 
Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr .../…

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 
art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE] 
krajowe organy regulacyjne należycie
uwzględniają koszty spełnienia standardu 
N-1 oraz koszty udostępnienia stałych 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu w sposób przejrzysty i szczegółowy, 
obrazując poniesione koszty jasno i w 
sposób umożliwiający identyfikację. W 
przypadku gdy koszty ponoszone są w 
większej liczbie państw członkowskich, o 
podziale kosztów wspólnie zadecydują 
Agencja ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki i krajowe organy 
regulacyjne wszystkich państw 
członkowskich, których to dotyczy.
Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty poniesione w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i standardów w zakresie 
infrastruktury dodaje się do krajowych i transgranicznych taryf w możliwie najbardziej 
przejrzysty i wyraźny sposób. Kosztami tymi należy sprawiedliwie obciążyć systemy 
wdrażające te środki i systemy korzystające z nich.



PE438.231v01-00 58/98 AM\801978PL.doc

PL

Poprawka 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 
art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE] 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
koszty spełnienia standardu N-1 oraz 
koszty udostępnienia stałych zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu. W 
przypadku gdy koszty ponoszone są w 
większej liczbie państw członkowskich, o 
podziale kosztów wspólnie zadecydują 
krajowe organy regulacyjne wszystkich 
państw członkowskich, których to dotyczy. 
Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr .../…

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 
art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE] 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
należycie koszty spełnienia standardu N-1 
oraz koszty udostępnienia stałych 
zdolności dwukierunkowego przesyłania 
gazu w sposób przejrzysty i szczegółowy, 
obrazując poniesione koszty jasno i w 
sposób umożliwiający identyfikację. W 
przypadku gdy koszty ponoszone są w 
większej liczbie państw członkowskich, o 
podziale kosztów wspólnie zadecydują 
Agencja ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki i krajowe organy 
regulacyjne wszystkich państw 
członkowskich, których to dotyczy.
Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty poniesione w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i standardów w zakresie 
infrastruktury dodaje się do krajowych i transgranicznych taryf w możliwie najbardziej 
przejrzysty i wyraźny sposób. Kosztami tymi należy sprawiedliwie obciążyć systemy 
wdrażające te środki i systemy korzystające z nich.

Poprawka 282
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 
art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE] 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 

7. W ramach zatwierdzania taryf zgodnie z 
art. 41 ust. 8 dyrektywy […/…/WE] 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
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koszty spełnienia standardu N-1 oraz 
koszty udostępnienia stałych zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu. W 
przypadku gdy koszty ponoszone są w 
większej liczbie państw członkowskich, o 
podziale kosztów wspólnie zadecydują 
krajowe organy regulacyjne wszystkich 
państw członkowskich, których to dotyczy. 
Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr .../…

koszty spełnienia standardu N-1 oraz 
koszty udostępnienia stałych zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu. W 
przypadku, gdy koszty ponoszone są w 
większej liczbie państw członkowskich, o 
podziale kosztów w jednym lub wielu 
państwach członkowskich wspólnie 
zadecydują krajowe organy regulacyjne 
wszystkich państw członkowskich, których 
to dotyczy. Zastosowanie ma art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. en

Poprawka 283
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Instrumenty finansowe Unii 
Europejskiej są stosowane tak, aby cele 
dotyczące standardów w zakresie 
infrastruktury przyniosły praktyczne 
efekty, nie powinny one jednak 
zastępować środków krajowych. Komisja 
zaproponuje odpowiednie instrumenty 
finansowe na pokrycie kosztów połączeń 
wzajemnych, którym brak jest 
rentowności, lecz które stanowią 
zdecydowanie wartość dodaną dla 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu.

Or. en
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Poprawka 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ podejmuje środki w 
celu zapewnienia dostaw gazu odbiorcom 
chronionym z danego państwa 
członkowskiego w przypadku:

1. Przeprowadzając określoną w art. 8 
ocenę ryzyka i oddziaływania, właściwy 
organ stosuje wspólną metodologię, 
obejmującą następujące wskaźniki 
odnoszące się do dostaw gazu odbiorcom
chronionym z danego państwa 
członkowskiego:

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ustalony okres nie powinien przekraczać krótszego trzydziestodniowego minimum, tak aby 
uniknąć obciążania odbiorców nadmiernymi kosztami oraz zakłócenia konkurencyjności gazu 
jako niskoemisyjnego surowca. Okres ten wystarcza do ponownego zapewnienia dostawy 
gazu lub zastosowania środków dodatkowych, np. odwrócenie przepływu. Zamiast ustalać 
obowiązkowe standardy europejskie rozporządzenie powinno koncentrować się na 
wymaganiu od państw członkowskich, by przeprowadziły szczegółową analizę ryzyka i 
oddziaływania.
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Poprawka 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ podejmuje środki w 
celu zapewnienia dostaw gazu odbiorcom 
chronionym z danego państwa 
członkowskiego w przypadku:

1. Przeprowadzając określoną w art. 8 
ocenę ryzyka i oddziaływania, właściwy 
organ stosuje wspólną metodologię, 
obejmującą następujące wskaźniki 
odnoszące się do dostaw gazu odbiorcom
chronionym z danego państwa 
członkowskiego:

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

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

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

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

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. Propozycja ta pozwoli ostatecznie na 
wykorzystanie bardziej normatywnego podejścia, opartego na wiążących minimalnych 
standardach, gwarantujących bezpieczeństwo dostaw, jeżeli standardy te będą się opierać na 
rzetelnej ocenie oddziaływania, prowadzić do powstania odpowiednich środków, 
wykonalnych pod względem technicznym i ekonomicznym oraz pozostawiać niezbędną 
swobodę, umożliwiającą uwzględnienie specyfiki krajowej i regionalnej.
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Poprawka 286
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ podejmuje środki w 
celu zapewnienia dostaw gazu odbiorcom 
chronionym z danego państwa 
członkowskiego w przypadku:

1. Przeprowadzając określoną w art. 8 
ocenę ryzyka i oddziaływania, właściwy 
organ stosuje wspólną metodologię, 
obejmującą następujące wskaźniki 
odnoszące się do dostaw gazu odbiorcom
chronionym z danego państwa 
członkowskiego:

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

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

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

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

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. Proponowane podejście ostatecznie pozwoli 
na wykorzystanie bardziej normatywnego podejścia, opartego na wiążących minimalnych 
standardach, gwarantujących bezpieczeństwo dostaw, jeżeli standardy te będą się opierać na 
rzetelnej ocenie wpływu, prowadzić do powstania odpowiednich środków, wykonalnych pod 
względem technicznym i ekonomicznym oraz pozostawiać niezbędną swobodę, umożliwiającą 
uwzględnienie specyfiki krajowej i regionalnej.
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Poprawka 287
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ podejmuje środki w 
celu zapewnienia dostaw gazu odbiorcom 
chronionym z danego państwa 
członkowskiego w przypadku:

1. Przeprowadzając określoną w art. 8 
ocenę ryzyka i oddziaływania, właściwy 
organ stosuje wspólną metodologię, 
obejmującą następujące wskaźniki 
odnoszące się do dostaw gazu odbiorcom
chronionym z danego państwa 
członkowskiego:

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Najdłuższe zaburzenie w dostawach trwało w przybliżeniu dwa tygodnie. W przypadku braku 
rzetelnej ekonomicznej analizy kosztów i korzyści dla rynku w rozporządzeniu należy 
wprowadzić krótszy trzydziestodniowy okres, tak aby uniknąć obciążenia odbiorców 
nadmiernymi kosztami i zakłócenia konkurencyjności gazu jako niskoemisyjnego surowca. W 
ciągu około ostatnich czterdziestu lat, od momentu stworzenia znaczącej infrastruktury do 
przesyłu gazu ziemnego do Europy, najdłuższa przerwa w dostawach trwała 13 dni.

Poprawka 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ podejmuje środki w 1. Przeprowadzając określoną w art. 8 
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celu zapewnienia dostaw gazu odbiorcom 
chronionym z danego państwa 
członkowskiego w przypadku:

ocenę ryzyka i oddziaływania, właściwy 
organ stosuje wspólną metodologię, 
obejmującą następujące wskaźniki 
odnoszące się do dostaw gazu odbiorcom
chronionym z danego państwa 
członkowskiego:

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Najdłuższe zaburzenie dostaw trwało w przybliżeniu dwa tygodnie. W przypadku braku 
rzetelnej ekonomicznej analizy kosztów i korzyści dla rynku w rozporządzeniu należy 
wprowadzić krótszy trzydziestodniowy okres, tak aby uniknąć obciążenia odbiorców 
nadmiernymi kosztami i zakłócenia konkurencyjności gazu jako niskoemisyjnego surowca. W 
ciągu około ostatnich czterdziestu lat, od momentu stworzenia znaczącej infrastruktury do 
przesyłu gazu ziemnego do Europy, najdłuższa przerwa w dostawach trwała 13 dni.

Poprawka 289
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ podejmuje środki w celu 
zapewnienia dostaw gazu odbiorcom 
chronionym z danego państwa 
członkowskiego w przypadku:

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

a) ekstremalnie niskich temperatur w 
siedmiodniowym okresie szczytowego 
zapotrzebowania, występującym 

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorstw dostarczających gaz powinno być zapewnianie 
standardów w zakresie dostaw. Okres, dla którego ma obowiązywać standard dostaw, nie 
powinien w żadnym przypadku przekraczać koniecznego minimum, tak aby uniknąć 
nadmiernych kosztów oraz zakłócenia konkurencyjności gazu jako niskoemisyjnego surowca. 
W ciągu ostatnich czterdziestu lat jedyna poważna przerwa w dostawach trwała 13 dni. Okres 
trzydziestodniowy jest wystarczający, by móc ponownie zapewnić dostawy gazu lub 
zastosować środki dodatkowe, np. odwrócenie przepływu.

Poprawka 290
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ podejmuje środki w 
celu zapewnienia dostaw gazu odbiorcom 
chronionym z danego państwa 
członkowskiego w przypadku:

1. Państwa członkowskie lub dotknięte 
sytuacją przedsiębiorstwa gazowe 
podejmują środki w celu zapewnienia 
dostaw gazu odbiorcom chronionym z 
danego państwa członkowskiego w 
przypadku:

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zwiększa przejrzystość przepisu zgodnie 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, pociąga za sobą mniejszą biurokrację i 
gwarantuje poszanowanie zasady pomocniczości.
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Poprawka 291
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ podejmuje środki w 
celu zapewnienia dostaw gazu odbiorcom 
chronionym z danego państwa 
członkowskiego w przypadku:

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

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnianie standardów w zakresie dostaw powinno należeć do przedsiębiorstw 
dostarczających gaz. Ponieważ dodatkowe koszty związane z wypełnianiem norm w zakresie 
dostaw mogą spowodować większe koszty dla odbiorców, okres, podczas którego 
obowiązywać mają standardy w zakresie dostaw, nie powinien być dłuższy niż to konieczne, 
tak aby uniknąć wzrostu cen gazu.

Poprawka 292
  

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Najdłuższe zaburzenie dostaw trwało w przybliżeniu dwa tygodnie. W przypadku braku 
rzetelnej ekonomicznej analizy kosztów i korzyści dla rynku w rozporządzeniu należy 
wprowadzić krótszy trzydziestodniowy okres, tak aby uniknąć obciążenia odbiorców 
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nadmiernymi kosztami i zakłócenia konkurencyjności gazu jako niskoemisyjnego surowca. W 
ciągu około ostatnich czterdziestu lat, od momentu stworzenia znaczącej infrastruktury do 
przesyłu gazu ziemnego do Europy, najdłuższa przerwa w dostawach trwała 13 dni.

Poprawka 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Najdłuższe zaburzenie dostaw trwało w przybliżeniu dwa tygodnie. W przypadku braku 
rzetelnej ekonomicznej analizy kosztów i korzyści dla rynku w rozporządzeniu należy 
wprowadzić krótszy trzydziestodniowy okres, tak aby uniknąć obciążenia odbiorców 
nadmiernymi kosztami i zakłócenia konkurencyjności gazu jako niskoemisyjnego surowca. W 
ciągu około ostatnich czterdziestu lat, od momentu stworzenia znaczącej infrastruktury do 
przesyłu gazu ziemnego do Europy, najdłuższa przerwa w dostawach trwała 13 dni.

Poprawka 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Najdłuższe zaburzenie dostaw trwało w przybliżeniu dwa tygodnie. W przypadku braku 
rzetelnej ekonomicznej analizy kosztów i korzyści dla rynku w rozporządzeniu należy 
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wprowadzić krótszy trzydziestodniowy okres, tak aby uniknąć obciążenia odbiorców 
nadmiernymi kosztami i zakłócenia konkurencyjności gazu jako niskoemisyjnego surowca. W 
ciągu około ostatnich czterdziestu lat, od momentu stworzenia znaczącej infrastruktury do 
przesyłu gazu ziemnego do Europy, najdłuższa przerwa w dostawach trwała 13 dni.

Poprawka 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Najdłuższy kryzys w dostawach trwał w przybliżeniu dwa tygodnie. W przypadku braku 
rzetelnej ekonomicznej analizy kosztów i korzyści dla rynku w rozporządzeniu należy 
wprowadzić krótszy trzydziestodniowy okres, tak aby uniknąć obciążenia odbiorców 
nadmiernymi kosztami i zakłócenia konkurencyjności gazu jako niskoemisyjnego surowca. W 
ciągu około ostatnich czterdziestu lat, od momentu stworzenia znaczącej infrastruktury do 
przesyłu gazu ziemnego do Europy, jedyna poważna przerwa w dostawach trwała 13 dni.

Poprawka 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ podejmuje środki w 
celu zapewnienia dostaw gazu do 
odbiorców chronionych przez okres 
sześćdziesięciu dni, również w przypadku 
stanu nadzwyczajnego zdefiniowanego w 
art. 9 ust. 2. Właściwy organ stara się
zapewnić ciągłość dostaw do odbiorców 

2. W przypadku stanu nadzwyczajnego 
określonego w art. 9 ust. 2 właściwy
organ, wraz z przedsiębiorstwami 
dostarczającymi gaz, podejmuje środki w 
celu zapewnienia priorytetowego 
charakteru dostaw gazu do odbiorców 
chronionych przez okres trzydziestu dni. 
Dostawy gazu dla odbiorców chronionych 
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chronionych tak długo, jak to konieczne. realizowane są tak długo, jak to 
konieczne.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 7 ust. 2 w dotychczasowym nakłada na właściwy organ obowiązek zapewnienia dostawy 
gazu odbiorcom chronionym przez okres sześćdziesięciu dni w przypadku nadzwyczaj 
wysokiego zapotrzebowania na ten surowiec podczas najzimniejszych okresów, 
występujących statystycznie raz na dwadzieścia lat, a także w przypadku stanu 
nadzwyczajnego. Taki przepis mógłby wprowadzić bardzo trudne i kosztowne dla 
przedsiębiorstw zobowiązanie, zwłaszcza jeśli kategoria odbiorców chronionych nie 
ograniczałaby się do gospodarstw domowych.  Mogłoby to spowodować wzrost cen gazu dla 
odbiorców końcowych.

Poprawka 297
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ podejmuje środki w 
celu zapewnienia dostaw gazu do 
odbiorców chronionych przez okres 
sześćdziesięciu dni, również w przypadku 
stanu nadzwyczajnego zdefiniowanego w 
art. 9 ust. 2. Właściwy organ stara się 
zapewnić ciągłość dostaw do odbiorców 
chronionych tak długo, jak to konieczne. 

2. W przypadku stanu nadzwyczajnego 
określonego w art. 9 ust. 2 właściwy
organ, we współpracy z 
przedsiębiorstwami dostarczającymi gaz 
ziemny, działa na rzecz zapewnienia 
priorytetowego charakteru dostaw gazu do 
odbiorców chronionych przez okres 
trzydziestu dni. Dostawy gazu dla 
odbiorców chronionych realizowane są 
tak długo, jak to możliwe.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 7 ust. 2 nakłada na właściwy organ obowiązek podjęcia działań służących zapewnieniu 
dostaw gazu odbiorcom chronionym przez okres sześćdziesięciu dni w przypadku nadzwyczaj 
wysokiego zapotrzebowania na ten surowiec podczas najzimniejszych okresów, 
występujących statystycznie raz na dwadzieścia lat, a także w przypadku stanu 
nadzwyczajnego. Taki przepis mógłby wprowadzić bardzo trudne i kosztowne dla 
przedsiębiorstw zobowiązanie, zwłaszcza jeśli kategoria odbiorców chronionych nie 
ograniczałaby się do gospodarstw domowych.  Mogłoby to spowodować wzrost cen gazu dla 
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odbiorców końcowych.

Poprawka 298
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ podejmuje środki w 
celu zapewnienia dostaw gazu do 
odbiorców chronionych przez okres 
sześćdziesięciu dni, również w przypadku 
stanu nadzwyczajnego zdefiniowanego w 
art. 9 ust. 2. Właściwy organ stara się 
zapewnić ciągłość dostaw do odbiorców 
chronionych tak długo, jak to konieczne. 

2. Właściwy organ zobowiązuje 
przedsiębiorstwa dostarczające gaz do
zapewnienia dostaw gazu do odbiorców 
chronionych przez okres sześćdziesięciu 
dni, również w przypadku stanu 
nadzwyczajnego zdefiniowanego w art. 9 
ust. 2. We współpracy z właściwym 
organem, przedsiębiorstwa dostarczające 
gaz starają się zapewnić ciągłość dostaw 
do odbiorców chronionych tak długo, jak 
to możliwe.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnianie standardów w zakresie dostaw powinno należeć do przedsiębiorstw 
dostarczających gaz i właściwych władz.

Poprawka 299
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ podejmuje środki w 
celu zapewnienia dostaw gazu do 
odbiorców chronionych przez okres 
sześćdziesięciu dni, również w przypadku 
stanu nadzwyczajnego zdefiniowanego w 
art. 9 ust. 2. Właściwy organ stara się 
zapewnić ciągłość dostaw do odbiorców 

2. Państwa członkowskie lub dotknięte 
sytuacją przedsiębiorstwa gazowe 
podejmują środki w celu zapewnienia 
dostaw gazu do odbiorców chronionych 
przez okres sześćdziesięciu dni, również w 
przypadku stanu nadzwyczajnego 
zdefiniowanego w art. 9 ust. 2. Państwo 
członkowskie stara się zapewnić ciągłość 
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chronionych tak długo, jak to konieczne. dostaw do odbiorców chronionych tak 
długo, jak to konieczne.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zwiększa przejrzystość przepisu zgodnie 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, pociąga za sobą mniejszą biurokrację i 
gwarantuje poszanowanie zasady pomocniczości.

Poprawka 300
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nałożone na przedsiębiorstwa gazowe 
obowiązki związane ze spełnieniem 
standardu w zakresie dostaw, określonego 
w ust. 1 i 2, muszą być pozbawione cech 
dyskryminacji i nie mogą stanowić 
nadmiernego obciążenia dla nowych 
uczestników rynku i małych 
przedsiębiorstw. 

skreślony

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 
okresowych przeglądów. Podobne plany można także przygotować na poziomie regionalnym.
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Poprawka 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nałożone na przedsiębiorstwa gazowe 
obowiązki związane ze spełnieniem 
standardu w zakresie dostaw, określonego 
w ust. 1 i 2, muszą być pozbawione cech 
dyskryminacji i nie mogą stanowić 
nadmiernego obciążenia dla nowych 
uczestników rynku i małych 
przedsiębiorstw. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 302
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nałożone na przedsiębiorstwa gazowe 
obowiązki związane ze spełnieniem 
standardu w zakresie dostaw, określonego 
w ust. 1 i 2, muszą być pozbawione cech 
dyskryminacji i nie mogą stanowić 
nadmiernego obciążenia dla nowych 
uczestników rynku i małych 
przedsiębiorstw. 

skreślony

Or. en
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Poprawka 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ dopuszcza spełnienie 
tych kryteriów przez przedsiębiorstwa 
gazowe na szczeblu regionalnym lub 
wspólnotowym i nie wymaga, aby 
standardy te były spełnione na bazie 
infrastruktury znajdującej się wyłącznie 
na obszarze jego kompetencji.

4. Obliczanie tych wskaźników na szczeblu 
regionalnym lub UE należy do 
kompetencji właściwych władz; nie 
wymaga się od nich obliczania tych 
wskaźników wyłącznie na obszarze ich 
kompetencji. 

Or. en

Poprawka 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ dopuszcza spełnienie 
tych kryteriów przez przedsiębiorstwa 
gazowe na szczeblu regionalnym lub 
wspólnotowym i nie wymaga, aby 
standardy te były spełnione na bazie 
infrastruktury znajdującej się wyłącznie 
na obszarze jego kompetencji.

4. Obliczanie tych wskaźników na szczeblu 
regionalnym lub UE należy do 
kompetencji właściwych władz; nie 
wymaga się od nich obliczania tych 
wskaźników wyłącznie na obszarze ich 
kompetencji. 

Or. en

Poprawka 305
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ dopuszcza spełnienie 
tych kryteriów przez przedsiębiorstwa 
gazowe na szczeblu regionalnym lub 
wspólnotowym i nie wymaga, aby 
standardy te były spełnione na bazie 
infrastruktury znajdującej się wyłącznie 
na obszarze jego kompetencji.

4. Obliczanie tych wskaźników na szczeblu 
regionalnym lub UE należy do 
kompetencji właściwych władz; nie 
wymaga się od nich obliczania tych 
standardowych wskaźników wyłącznie na 
obszarze ich kompetencji. 

Or. en

Poprawka 306
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ dopuszcza spełnienie 
tych kryteriów przez przedsiębiorstwa 
gazowe na szczeblu regionalnym lub 
wspólnotowym i nie wymaga, aby 
standardy te były spełnione na bazie 
infrastruktury znajdującej się wyłącznie 
na obszarze jego kompetencji.

4. Obliczanie tych wskaźników na szczeblu 
regionalnym lub należy do kompetencji 
właściwych władz; nie wymaga się od nich 
obliczania tych wskaźników wyłącznie na 
obszarze ich kompetencji. 

Or. en

Poprawka 307
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ dopuszcza spełnienie 
tych kryteriów przez przedsiębiorstwa 
gazowe na szczeblu regionalnym lub 
wspólnotowym i nie wymaga, aby 
standardy te były spełnione na bazie 

4. Właściwy organ dopuszcza spełnienie 
tych kryteriów przez przedsiębiorstwa 
gazowe na szczeblu regionalnym, 
krajowym lub wspólnotowym i nie 
wymaga, aby standardy te były spełnione 
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infrastruktury znajdującej się wyłącznie na 
obszarze jego kompetencji.

na bazie infrastruktury znajdującej się 
wyłącznie na obszarze jego kompetencji.

Or. en

Poprawka 308
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ dopuszcza spełnienie 
tych kryteriów przez przedsiębiorstwa 
gazowe na szczeblu regionalnym lub 
wspólnotowym i nie wymaga, aby 
standardy te były spełnione na bazie 
infrastruktury znajdującej się wyłącznie na 
obszarze jego kompetencji.

4. Właściwy organ dopuszcza spełnienie 
tych kryteriów przez przedsiębiorstwa 
gazowe na szczeblu krajowym, 
regionalnym lub wspólnotowym i nie 
wymaga, aby standardy te były spełnione 
na bazie infrastruktury znajdującej się 
wyłącznie na obszarze jego kompetencji.

Or. el

Uzasadnienie

Ze względu na odmienne cechy geopolityczne i zróżnicowanie rynku gazu w poszczególnych 
państwach członkowskich właściwy organ powinien oceniać i wydawać standardy 
bezpieczeństwa dostaw nie tylko na szczeblu regionalnym lub na szczeblu UE, ale również na 
szczeblu krajowym.

Poprawka 309
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 310
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Właściwy organ dba o to, by warunki 
dostaw do odbiorców chronionych nie 
naruszały prawidłowego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego gazu, a cena była 
ustalana odpowiednio do wartości 
rynkowej towaru. Niemniej jednak w 
sytuacjach kryzysowych państwa 
członkowskie mogą przyjąć środki w celu 
zapobieżenia nadmiernemu wzrostowi cen 
gazu dla odbiorców chronionych.

Or. ro

Uzasadnienie

Należy zapewnić ochronę odbiorców w myśl art. 153 ust. 2 TWE.

Poprawka 311
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Odbiorcom, których nie chronią 
standardy w zakresie dostaw określone w 
niniejszym artykule, powinno w ramach 
zliberalizowanego rynku przysługiwać 
odpowiednie odszkodowanie za wszelkie 
szkody, jakie ponieśliby w przypadku 
przerw w dostawach gazu.
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Or. en

Uzasadnienie

Na mocy niniejszego rozporządzenia odbiorcy działający na szeroką skalę nie należą do 
grupy odbiorców chronionych, a zatem w większym stopniu narażeni są na ryzyko odcięcia 
gazu w pierwszej kolejności. Należy zatem zapewnić, że otrzymają oni odpowiednie 
odszkodowanie za poniesione szkody, zgodnie z zasadami działania wolnego rynku.

Poprawka 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 30 września 2010
r.; sześciu miesięcy od wejścia w życie] 
każdy właściwy organ dokona pełnej 
oceny ryzyka związanego z 
bezpieczeństwem dostaw gazu w jego 
państwie członkowskim:

1. W terminie [do dnia 30 marca 2011 r.;
dwunastu miesięcy od wejścia w życie] 
każdy właściwy organ dokona oceny 
ryzyka i oddziaływania, która będzie 
podstawą:

a) z zastosowaniem standardów 
określonych w art. 6 i 7; 

a) określenia charakterystyki ryzyka 
danego państwa członkowskiego, z 
uwzględnieniem wszystkich stosownych 
okoliczności krajowych i regionalnych;

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych;

b) opracowania planu działań 
zapobiegawczych państwa 
członkowskiego;

c) przewidując różne scenariusze
nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania i zakłóceń w dostawach,
takie jak awaria głównej infrastruktury 
przesyłowej, instalacji magazynowych lub 
terminali LNG oraz zakłócenia w 
dostawach z krajów trzecich;

c) opracowania planu na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej w państwie 
członkowskim.

d) analizując wzajemne oddziaływanie i 
korelację zagrożeń z innymi państwami 
członkowskimi. 

Ocena ryzyka i oddziaływania uwzględnia 
różne scenariusze nadzwyczajnie 
wysokiego zapotrzebowania lub zakłóceń 
w dostawach, takich jak awaria głównej 
infrastruktury przesyłowej, instalacji 
magazynowych lub terminali LNG oraz 
zakłócenia w dostawach z krajów trzecich
będących producentami gazu. Należy 
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uwzględnić wzajemne oddziaływanie i 
korelację zagrożeń z innymi państwami 
członkowskimi.
Ocena ryzyka i oddziaływania powinna 
opierać się m.in. na wskaźnikach 
określonych w art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 
1 niniejszego rozporządzenia. Ocena 
ryzyka i oddziaływania powinna 
uwzględniać techniczną wykonalność i 
ekonomiczną ocenę kosztów i korzyści dla 
rynku. Dotyczy to w szczególności sytuacji 
poprzedzającej każde ewentualne 
rozszerzenie na szczeblu krajowym 
kategorii odbiorców chronionych poza 
gospodarstwa domowe.

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 analizę 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 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 30 września 2010 
r.; sześciu miesięcy od wejścia w życie] 
każdy właściwy organ dokona pełnej 
oceny ryzyka związanego z 
bezpieczeństwem dostaw gazu w jego
państwie członkowskim:

1. W terminie [do dnia 30 marca 2011 r.;
dwunastu miesięcy od wejścia w życie] 
każdy właściwy organ dokona oceny 
ryzyka i oddziaływania, która będzie 
podstawą:

a) z zastosowaniem standardów 
określonych w art. 6 i 7; 

a) określenia charakterystyki ryzyka 
danego państwa członkowskiego, z 
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uwzględnieniem wszystkich stosownych 
okoliczności krajowych i regionalnych;

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych;

b) opracowania planu działań 
zapobiegawczych państwa 
członkowskiego;

c) przewidując różne scenariusze
nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania i zakłóceń w dostawach, 
takie jak awaria głównej infrastruktury 
przesyłowej, instalacji magazynowych lub 
terminali LNG oraz zakłócenia w 
dostawach z krajów trzecich;

c) opracowania planu na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej w państwie 
członkowskim.

d) analizując wzajemne oddziaływanie i 
korelację zagrożeń z innymi państwami 
członkowskimi. 

Ocena ryzyka i oddziaływania uwzględnia 
różne scenariusze nadzwyczajnie
wysokiego zapotrzebowania lub zakłóceń 
w dostawach, takich jak awaria głównej 
infrastruktury przesyłowej, instalacji 
magazynowych lub terminali LNG oraz 
zakłócenia w dostawach z krajów trzecich
będących producentami gazu. Należy 
uwzględnić wzajemne oddziaływanie i 
korelację zagrożeń z innymi państwami 
członkowskimi.
Ocena ryzyka i oddziaływania powinna 
opierać się m.in. na wskaźnikach 
określonych w art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 
1 niniejszego rozporządzenia. Ocena 
ryzyka i oddziaływania powinna 
uwzględniać techniczną wykonalność i 
ekonomiczną ocenę kosztów i korzyści dla 
rynku. Dotyczy to w szczególności sytuacji 
poprzedzającej każde ewentualne 
rozszerzenie na szczeblu krajowym 
kategorii odbiorców chronionych poza 
gospodarstwa domowe.

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 ich przeglądów.
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Poprawka 314
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 30 września 2010
r.; sześciu miesięcy od wejścia w życie] 
każdy właściwy organ dokona pełnej
oceny ryzyka związanego z 
bezpieczeństwem dostaw gazu w jego 
państwie członkowskim:

1. W terminie [do dnia 30 marca 2011 r.;
dwunastu miesięcy od wejścia w życie] 
każdy właściwy organ dokona oceny 
ryzyka i oddziaływania, która będzie 
podstawą:

a) z zastosowaniem standardów 
określonych w art. 6 i 7; 

a) określenia charakterystyki ryzyka 
danego państwa członkowskiego, z 
uwzględnieniem wszystkich stosownych 
okoliczności krajowych i regionalnych;

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych;

b) opracowania planu działań 
zapobiegawczych państwa 
członkowskiego;

c) przewidując różne scenariusze
nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania i zakłóceń w dostawach, 
takie jak awaria głównej infrastruktury 
przesyłowej, instalacji magazynowych lub 
terminali LNG oraz zakłócenia w 
dostawach z krajów trzecich;

c) opracowania planu na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej w państwie 
członkowskim.

d) analizując wzajemne oddziaływanie i 
korelację zagrożeń z innymi państwami 
członkowskimi. 

Ocena ryzyka i oddziaływania uwzględnia 
różne scenariusze nadzwyczajnie 
wysokiego zapotrzebowania lub zakłóceń 
w dostawach, takich jak awaria głównej 
infrastruktury przesyłowej, instalacji 
magazynowych lub terminali LNG oraz 
zakłócenia w dostawach z krajów trzecich
będących producentami gazu. Należy 
uwzględnić wzajemne oddziaływanie i 
korelację zagrożeń z innymi państwami 
członkowskimi.

Ocena ryzyka i oddziaływania powinna 
opierać się m.in. na wskaźnikach 
określonych w art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 
1 niniejszego rozporządzenia. Ocena 
ryzyka i oddziaływania powinna 
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uwzględniać techniczną wykonalność i 
ekonomiczną ocenę kosztów i korzyści dla 
rynku. Dotyczy to w szczególności sytuacji 
poprzedzającej każde ewentualne 
rozszerzenie na szczeblu krajowym 
kategorii odbiorców chronionych poza 
gospodarstwa domowe.

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 analizę 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 analizy. Adekwatność takich 
planów można zagwarantować dokonując ich przeglądów.

Poprawka 315
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 30 września 2010
r.; sześciu miesięcy od wejścia w życie] 
każdy właściwy organ dokona pełnej 
oceny ryzyka związanego z 
bezpieczeństwem dostaw gazu w jego 
państwie członkowskim:

1. W terminie [do dnia 30 marca 2011 r.;
dwunastu miesięcy od wejścia w życie] 
każdy właściwy organ dokona oceny 
ryzyka i oddziaływania, która będzie 
podstawą:

a) z zastosowaniem standardów 
określonych w art. 6 i 7; 

a) określenia charakterystyki ryzyka 
danego państwa członkowskiego, z 
uwzględnieniem wszystkich stosownych 
okoliczności krajowych i regionalnych; 

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych;

b) opracowania planu działań 
zapobiegawczych państwa 
członkowskiego;

c) przewidując różne scenariusze 
nadzwyczajnie wysokiego 

c) opracowania planu na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej w państwie 
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zapotrzebowania i zakłóceń w dostawach, 
takie jak awaria głównej infrastruktury 
przesyłowej, instalacji magazynowych lub 
terminali LNG oraz zakłócenia w 
dostawach z krajów trzecich;

członkowskim. 

d) analizując wzajemne oddziaływanie i 
korelację zagrożeń z innymi państwami 
członkowskimi. 

Ocena ryzyka i oddziaływania uwzględnia 
różne scenariusze nadzwyczajnie 
wysokiego zapotrzebowania lub zakłóceń
w dostawach, takich jak awaria głównej 
infrastruktury przesyłowej, instalacji 
magazynowych lub terminali LNG oraz 
zakłócenia w dostawach z krajów trzecich
będących producentami gazu. Należy 
uwzględnić wzajemne oddziaływanie i 
korelację zagrożeń z innymi państwami 
członkowskimi. 

Ocena ryzyka i oddziaływania powinna 
opierać się m.in. na wskaźnikach 
określonych w art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 
1 niniejszego rozporządzenia. Ocena 
ryzyka i oddziaływania powinna 
uwzględniać techniczną wykonalność i 
ekonomiczną ocenę kosztów i korzyści dla 
rynku. Dotyczy to w szczególności sytuacji 
poprzedzającej każde ewentualne 
rozszerzenie na szczeblu krajowym 
kategorii odbiorców chronionych poza 
gospodarstwa domowe.

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 ich 
przeglądów. Podobne plany można także przygotować na poziomie regionalnym.
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Poprawka 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 30 września 2010
r.; sześciu miesięcy od wejścia w życie] 
każdy właściwy organ dokona pełnej 
oceny ryzyka związanego z 
bezpieczeństwem dostaw gazu w jego
państwie członkowskim:

1. W terminie [do dnia 30 marca 2011 r.;
dwunastu miesięcy od wejścia w życie] 
Komisja i każdy właściwy organ dokonają 
pełnej oceny ryzyka związanego z 
bezpieczeństwem dostaw gazu 
odpowiednio w UE i danym państwie 
członkowskim: 

a) z zastosowaniem standardów 
określonych w art. 6 i 7; 

a) z zastosowaniem wskaźnika
przewidzianego w art. 6 i 7;

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych;

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych;

c) przewidując różne scenariusze 
nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania i zakłóceń w dostawach, 
takie jak awaria głównej infrastruktury 
przesyłowej, instalacji magazynowych lub 
terminali LNG oraz zakłócenia w 
dostawach z krajów trzecich;

c) przewidując różne scenariusze 
nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania i zakłóceń w dostawach, 
takie jak awaria głównej infrastruktury 
przesyłowej, instalacji magazynowych lub 
terminali LNG oraz zakłócenia w 
dostawach z krajów trzecich;

d) analizując wzajemne oddziaływanie i 
korelację zagrożeń z innymi państwami 
członkowskimi. 

d) analizując wzajemne oddziaływanie i 
korelację zagrożeń z innymi państwami 
członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie winno przeprowadzić analizę 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. Podobne 
plany można także przygotować na poziomie regionalnym.
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Poprawka 317
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 30 września 2010 
r.; sześciu miesięcy od wejścia w życie] 
każdy właściwy organ dokona pełnej oceny 
ryzyka związanego z bezpieczeństwem 
dostaw gazu w jego państwie 
członkowskim:

1. W terminie [do dnia 30 września 2010 
r.; sześciu miesięcy od wejścia w życie] 
każdy właściwy organ dokona pełnej oceny 
ryzyka związanego z bezpieczeństwem 
dostaw gazu w jego państwie 
członkowskim oraz skutków 
zaproponowanych środków, 
przeprowadzając ocenę ryzyka i 
oddziaływania:

a) z zastosowaniem standardów 
określonych w art. 6 i 7; 

a) z zastosowaniem standardów 
określonych w art. 6 i 7;

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych;

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

c) przewidując różne scenariusze 
nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania i zakłóceń w dostawach, 
takie jak awaria głównej infrastruktury 
przesyłowej, instalacji magazynowych lub 
terminali LNG oraz zakłócenia w 
dostawach z krajów trzecich;

c) przewidując różne scenariusze 
nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania i zakłóceń w dostawach, 
takie jak awaria głównej infrastruktury 
przesyłowej, instalacji magazynowych lub 
terminali LNG oraz zakłócenia w 
dostawach z krajów trzecich;

d) analizując wzajemne oddziaływanie i 
korelację zagrożeń z innymi państwami 
członkowskimi. 

d) analizując wzajemne oddziaływanie i 
korelację zagrożeń z innymi państwami 
członkowskimi,

da) z uwzględnieniem technicznej 
wykonalności i ekonomicznej oceny 
wszystkich kosztów i korzyści 
proponowanych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanawiając wysokie wymagania dla państw członkowskich w zakresie infrastruktury, 
proponowane rozporządzenie może pociągnąć za sobą konieczność ogromnych inwestycji w 
związku z nowymi zdolnościami przepływowymi i odwróceniem przepływu, co wiąże się z 
wysokimi kosztami mającymi wpływ na ceny gazu dla odbiorców końcowych. Należy 
starannie przeanalizować zaproponowane działania, tak aby uniknąć tworzenia nowych 
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zdolności przepływowych, które nie zostaną wykorzystane, a spowodują ukryte koszty i wzrost 
cen dla odbiorców końcowych. 

Poprawka 318
András Gyürk

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych; 

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych, w tym wykorzystania gazu 
do miejskiego ogrzewania gospodarstw 
domowych i wytwarzania energii 
elektrycznej, oraz z uwzględnieniem 
działalności w sektorach szczególnie 
podatnych na fluktuację dostaw;

Or. hu

Uzasadnienie

Przy ocenie ryzyka należy wziąć pod uwagę wszystkie sektory przemysłu, które są szczególnie 
narażone na przerwanie lub fluktuację dostaw. Nie można zapominać w ocenie o niezwykle 
istotnym znaczeniu dostaw gazu dla miejskich systemów ogrzewania i wytwarzania energii 
elektrycznej.

Poprawka 319
Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych; 

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych, w tym bezpiecznych dostaw 
energii elektrycznej i ogrzewania 
miejskiego dla odbiorców chronionych;

Or. en
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Poprawka 320
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych; 

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych, w tym wykorzystania gazu 
do dostaw energii elektrycznej i 
ogrzewania miejskiego dla odbiorców 
chronionych;

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich gaz jest wykorzystywany jako główne źródło produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej, w związku z czym w ocenie ryzyka należy również uwzględnić 
zabezpieczenie dostaw energii i ogrzewania miejskiego odbiorcom chronionym.

Poprawka 321
Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i
regionalnych; 

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych, w tym wykorzystania gazu 
do dostaw energii elektrycznej i 
ogrzewania miejskiego dla odbiorców 
chronionych;

Or. en
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Poprawka 322
Arturs Krišjānis Kariņš

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych; 

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych, takich jak koszyk 
energetyczny, modele zużycia energii, 
możliwość połączenia z rynkiem 
wewnętrznym i kwestie bezpieczeństwa;

Or. en

Uzasadnienie

Należy precyzyjnie określić okoliczności, które powinny zostać wzięte pod uwagę.

Poprawka 323
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) z uwzględnieniem wszelkich istotnych 
wydarzeń na szczeblu krajowym, 
regionalnym i międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 324
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ramach oceny ryzyka państwa 
członkowskie mogą na podstawie analizy 
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technicznej i ekonomicznej ustanowić 
zobowiązanie do dostarczania gazu 
podłączonym do sieci dystrybucyjnej 
odbiorcom, innym niż odbiorcy chronieni, 
takim jak szkoły czy szpitale, pod 
warunkiem, że takie zobowiązanie nie 
wpłynie na ich zdolność w zakresie 
gwarantowania dostaw odbiorcom 
chronionym w przypadku wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej, o której mowa w 
art.7.
W przypadku wystąpienia sytuacji 
nadzwyczajnej w całej Wspólnocie lub na 
skalę regionu, za dostawę gazu do tych 
dodatkowych klientów odpowiada 
wyłącznie dane państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy rozważyć wraz z poprawkami dotyczącymi art. 2 i 5. Pojęcie „odbiorców 
chronionych” jest bezpośrednio związane z zobowiązaniami wszystkich państw członkowskich 
do solidarnego działania. Państwu członkowskiemu należy zezwolić na podejmowanie 
dodatkowych działań na rzecz innych odbiorców, jeżeli ma taką możliwość (patrz poprawki 
do art. 2 i 5), pod warunkiem uwzględnienia takich dodatkowych zobowiązań w ocenie ryzyka 
oraz przy założeniu, że odpowiada za nie wyłącznie przedmiotowe państwo członkowskie.

Poprawka 325
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymogi określone w niniejszym artykule 
mogą zostać spełnione na szczeblu 
regionalnym.

Or. en



AM\801978PL.doc 89/98 PE438.231v01-00

PL

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 w sytuacji nadzwyczajnej powinny uwzględniać wyniki takiej analizy. Adekwatność 
takich planów można zagwarantować dokonując ich przeglądów.

Poprawka 326
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymogi określone w niniejszym artykule 
mogą zostać spełnione na szczeblu 
regionalnym.

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 w sytuacji nadzwyczajnej powinny uwzględniać wyniki takiej analizy. Adekwatność 
takich planów można zagwarantować dokonując ich przeglądów.
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Poprawka 327
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymogi określone w niniejszym artykule 
mogą zostać spełnione na szczeblu 
regionalnym.

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 nadzwyczajnej powinny uwzględniać wyniki 
takiej oceny, a ich adekwatność można zagwarantować dokonując ich przeglądów. Podobne 
plany można także przygotować na poziomie regionalnym.

Poprawka 328
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po wydaniu przez Komisję zalecenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3, lub w 
sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 4, 
wymogi określone w niniejszym artykule 
mogą zostać spełnione na szczeblu 
regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie, rozporządzenie powinno koncentrować 
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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 nadzwyczajnej powinny uwzględniać wyniki 
takiej oceny, a ich adekwatność można zagwarantować dokonując ich przeglądów. Podobne 
plany można także przygotować na poziomie regionalnym.

Poprawka 329
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwa gazowe, odpowiednie 
organizacje reprezentujące interesy 
gospodarstw domowych i odbiorców 
przemysłowych oraz organ regulacyjny (o 
ile nie jest nim właściwy organ) 
współpracują z właściwym organem i 
przekazują mu wszystkie niezbędne 
informacje na potrzeby oceny ryzyka. 

2. Przedsiębiorstwa gazowe, odpowiednie 
organizacje reprezentujące interesy 
gospodarstw domowych i odbiorców 
przemysłowych, w tym odpowiedni 
producenci energii, państwa członkowskie 
oraz organ regulacyjny (o ile nie jest nim 
właściwy organ) współpracują z 
właściwym organem i przekazują mu 
wszystkie niezbędne informacje na 
potrzeby oceny ryzyka i oddziaływania. 
Informacje te przekazuje się z 
poszanowaniem dla wymogów 
dotyczących poufności danych istotnych 
ze względów handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie na tym etapie nowe rozporządzenie 
powinno koncentrować się bardziej na wymaganiu od państw członkowskich, by 
przeprowadziły szczegółową analizę ryzyka i oddziaływania oraz przeanalizowały swoją 
sytuację, opierając się na rzetelnej wspólnej metodologii.
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Poprawka 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwa gazowe, odpowiednie 
organizacje reprezentujące interesy 
gospodarstw domowych i odbiorców 
przemysłowych oraz organ regulacyjny (o 
ile nie jest nim właściwy organ) 
współpracują z właściwym organem i 
przekazują mu wszystkie niezbędne 
informacje na potrzeby oceny ryzyka. 

2. Przedsiębiorstwa gazowe, odpowiednie 
organizacje reprezentujące interesy 
gospodarstw domowych i odbiorców 
przemysłowych oraz organ regulacyjny (o 
ile nie jest nim właściwy organ) 
współpracują z właściwym organem i 
przekazują mu wszystkie niezbędne 
informacje na potrzeby oceny ryzyka i 
oddziaływania, w tym zagrożeń o 
charakterze geopolitycznym.

Or. en

Poprawka 331
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwa gazowe, odpowiednie 
organizacje reprezentujące interesy 
gospodarstw domowych i odbiorców 
przemysłowych oraz organ regulacyjny (o 
ile nie jest nim właściwy organ) 
współpracują z właściwym organem i 
przekazują mu wszystkie niezbędne 
informacje na potrzeby oceny ryzyka. 

2. Przedsiębiorstwa gazowe, producenci 
korzystający z energii gazowej,
odpowiednie organizacje reprezentujące 
interesy gospodarstw domowych i 
odbiorców przemysłowych oraz organ 
regulacyjny (o ile nie jest nim właściwy 
organ) współpracują z właściwym organem 
i przekazują mu wszystkie niezbędne 
informacje na potrzeby oceny ryzyka i 
oddziaływania.

Or. en

Uzasadnienie

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

Każde państwo członkowskie winno przeprowadzić analizę 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 nadzwyczajnej powinny uwzględniać wyniki takiej analizy. Adekwatność 
takich planów można zagwarantować dokonując ich przeglądów.

Poprawka 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwa gazowe, odpowiednie 
organizacje reprezentujące interesy 
gospodarstw domowych i odbiorców 
przemysłowych oraz organ regulacyjny (o 
ile nie jest nim właściwy organ) 
współpracują z właściwym organem i 
przekazują mu wszystkie niezbędne 
informacje na potrzeby oceny ryzyka. 

2. Przedsiębiorstwa gazowe, generatory 
zasilane gazem, odpowiednie organizacje 
reprezentujące interesy gospodarstw 
domowych i odbiorców przemysłowych 
oraz organ regulacyjny (o ile nie jest nim 
właściwy organ) współpracują z 
właściwym organem i przekazują mu 
wszystkie niezbędne informacje na 
potrzeby oceny ryzyka i oddziaływania.

Or. en

Uzasadnienie

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

Każde państwo członkowskie winno przeprowadzić analizę 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 nadzwyczajnej powinny uwzględniać wyniki takiej analizy. Adekwatność 
takich planów można zagwarantować dokonując ich przeglądów.
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Poprawka 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwa gazowe, odpowiednie 
organizacje reprezentujące interesy 
gospodarstw domowych i odbiorców 
przemysłowych oraz organ regulacyjny (o 
ile nie jest nim właściwy organ) 
współpracują z właściwym organem i 
przekazują mu wszystkie niezbędne 
informacje na potrzeby oceny ryzyka. 

2. Przedsiębiorstwa gazowe, odpowiednie 
organizacje reprezentujące interesy 
gospodarstw domowych i odbiorców 
przemysłowych oraz organ regulacyjny (o 
ile nie jest nim właściwy organ) 
współpracują z właściwym organem i 
przekazują mu wszystkie niezbędne 
informacje na potrzeby oceny ryzyka i 
oddziaływania.

Or. en

Poprawka 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

2. Przedsiębiorstwa gazowe, odpowiednie 
organizacje reprezentujące interesy 
gospodarstw domowych i odbiorców 
przemysłowych oraz organ regulacyjny (o 
ile nie jest nim właściwy organ) 
współpracują z właściwym organem i 
przekazują mu wszystkie niezbędne 
informacje na potrzeby oceny ryzyka. 

2. Przedsiębiorstwa gazowe, odpowiednie 
organizacje reprezentujące interesy 
gospodarstw domowych i odbiorców 
przemysłowych oraz organ regulacyjny (o 
ile nie jest nim właściwy organ) 
współpracują z właściwym organem i 
przekazują mu wszystkie niezbędne 
informacje na potrzeby oceny ryzyka i 
oddziaływania.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie na tym etapie nowe rozporządzenie 
powinno koncentrować się bardziej na wymaganiu od państw członkowskich, by 
przeprowadziły szczegółową ocenę ryzyka i oddziaływania oraz przeanalizowały swoją 
sytuację, opierając się na rzetelnej wspólnej metodologii.
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Poprawka 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocenę ryzyka przeprowadza się co dwa 
lata, przed dniem 30 września danego roku.

3. Ocenę ryzyka i oddziaływania
przeprowadza się co dwa lata, przed dniem 
30 września danego roku.

Or. en

Uzasadnienie

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

Każde państwo członkowskie winno przeprowadzić analizę 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 nadzwyczajnej powinny uwzględniać wyniki takiej analizy. Adekwatność 
takich planów można zagwarantować dokonując ich przeglądów.

Poprawka 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocenę ryzyka przeprowadza się co dwa 
lata, przed dniem 30 września danego roku.

3. Ocenę ryzyka i oddziaływania
przeprowadza się co dwa lata, przed dniem 
30 września danego roku.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie na tym etapie nowe rozporządzenie 
powinno koncentrować się bardziej na wymaganiu od państw członkowskich, by 
przeprowadziły szczegółową ocenę ryzyka i oddziaływania oraz przeanalizowały swoją 
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sytuację, opierając się na rzetelnej wspólnej metodologii.

Poprawka 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocenę ryzyka przeprowadza się co dwa 
lata, przed dniem 30 września danego roku.

3. Ocenę ryzyka i oddziaływania
przeprowadza się co dwa lata, przed dniem 
30 września danego roku.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie na tym etapie nowe rozporządzenie 
powinno koncentrować się bardziej na wymaganiu od państw członkowskich, by 
przeprowadziły szczegółową ocenę ryzyka i oddziaływania oraz przeanalizowały swoją 
sytuację, opierając się na rzetelnej wspólnej metodologii.

Poprawka 338
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocenę ryzyka przeprowadza się co dwa 
lata, przed dniem 30 września danego roku.

3. Ocenę ryzyka i oddziaływania
przeprowadza się co dwa lata, przed dniem 
30 września danego roku.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno koncentrować się na wymaganiu od państw członkowskich, by 
przeprowadziły szczegółową ocenę 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 w sytuacji nadzwyczajnej powinny uwzględniać wyniki takiej analizy. Adekwatność 
takich planów można zagwarantować dokonując ich przeglądów.

Poprawka 339
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocenę ryzyka przeprowadza się co dwa 
lata, przed dniem 30 września danego roku.

3. Ocenę ryzyka i oddziaływania
przeprowadza się co dwa lata, przed dniem 
30 września danego roku.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie na tym etapie nowe rozporządzenie 
powinno koncentrować się bardziej na wymaganiu od państw członkowskich, by 
przeprowadziły szczegółową ocenę ryzyka i oddziaływania oraz przeanalizowały swoją 
sytuację, opierając się na rzetelnej wspólnej metodologii.

Poprawka 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocenę ryzyka przeprowadza się co dwa 
lata, przed dniem 30 września danego roku.

3. Ocenę ryzyka i oddziaływania
przeprowadza się co dwa lata, przed dniem 
30 września danego roku.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast ustalać obowiązkowe standardy europejskie na tym etapie nowe rozporządzenie 
powinno koncentrować się bardziej na wymaganiu od państw członkowskich, by 
przeprowadziły szczegółową ocenę ryzyka i oddziaływania oraz przeanalizowały swoją 
sytuację, opierając się na rzetelnej wspólnej metodologii.



PE438.231v01-00 98/98 AM\801978PL.doc

PL


