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Poprawka 341
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej:

1. Krajowy i unijny plan na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej, odpowiednio:

Or. en

Poprawka 342
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) zawiera określenie ról i 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
gazowych i odbiorców przemysłowych 
oraz ich współpracy z właściwym organem 
i – w stosownych przypadkach – z 
organem regulacyjnym; 

(2) zawiera określenie ról i 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
gazowych i odbiorców przemysłowych, z 
uwzględnieniem ich różnej sytuacji w 
przypadku zakłóceń w dostawach gazu i 
po przeprowadzeniu przejrzystej analizy 
kosztów i korzyści, oraz ich współpracy z 
właściwym organem i – w stosownych 
przypadkach – z organem regulacyjnym;

Or. de

Uzasadnienie

Niektórzy masowi odbiorcy przemysłowi są w szczególnie dużym stopniu uzależnieni od 
nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego. W związku z tym, że w wielu dziedzinach produkcji 
surowców (np. szkło, podstawowe chemikalia) niełatwe jest szybkie przestawienie się na 
paliwa alternatywne za pomocą biwalentnych instalacji grzewczych, odbiorcy ci są w stanie 
reagować, o ile w ogóle, na zakłócenia w dostawach wyłącznie w ograniczonym zakresie i w 
niektórych przypadkach ponosząc wysokie koszty. Należy zatem uwzględnić interesy 
poszczególnych odbiorców przemysłowych przy ustanawianiu środków po stronie popytu.
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Poprawka 343
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) zawiera określenie ról i 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
gazowych i odbiorców przemysłowych
oraz ich współpracy z właściwym organem 
i – w stosownych przypadkach – z 
organem regulacyjnym; 

(2) zawiera określenie ról i 
odpowiedzialności wszystkich podmiotów 
rynkowych oraz ich współpracy z 
właściwym organem i – w stosownych 
przypadkach – z organem regulacyjnym; 

Or. en

Poprawka 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) zawiera określenie ról i 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
gazowych i odbiorców przemysłowych
oraz ich współpracy z właściwym organem 
i – w stosownych przypadkach – z 
organem regulacyjnym;

(2) zawiera określenie ról i 
odpowiedzialności wszystkich uczestników 
rynku oraz ich współpracy z właściwym 
organem i – w stosownych przypadkach –
z organem regulacyjnym;

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 i należy je przywrócić. W fazie nadzwyczajnej, gdy same 
mechanizmy rynkowe nie wystarczają, by sprostać kryzysowi, należy zaangażować państwa 
członkowskie. Mechanizmy rynkowe i mechanizmy nierynkowe mogą działać równolegle. 
Należy dokładnie obliczyć koszty mechanizmów nierynkowych oraz opisać mechanizmy 
przyjęte na potrzeby mediacji z zaangażowanymi krajami trzecimi.
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Poprawka 345
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) zawiera określenie roli i 
odpowiedzialności właściwego organu;

(3) proponuje określenie roli i 
odpowiedzialności właściwego organu. 
Jednakże państwa członkowskie nadal 
będą nadzorowały swoje bezpieczeństwo 
dostaw i utrzymają prawo wyboru 
uzgodnień i instrumentów 
gwarantujących ich własne 
bezpieczeństwo dostaw;

Or. en

Poprawka 346
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) zawiera określenie roli i 
odpowiedzialności właściwego organu;

(3) zawiera określenie roli i 
odpowiedzialności właściwego organu 
oraz pozostałych organów, którym 
przyznano zadania określone w art. 2 ust. 
2 pkt 2;

Or. en

Poprawka 347
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) zawiera określenie szczegółowych 
procedur postępowania dla poszczególnych 

(4) zawiera określenie szczegółowych 
procedur postępowania – zgodnych z 
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stanów kryzysowych, w tym odpowiednie 
schematy obiegu informacji;

pozostałymi planami krajowymi – dla 
poszczególnych stanów kryzysowych, w 
tym odpowiednie schematy obiegu 
informacji;

Or. en

Poprawka 348
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) zawiera wskazanie podmiotu lub 
zespołu zarządzającego w sytuacji 
kryzysowej i określenie jego roli; 

skreślony

Or. en

Poprawka 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkty od 6 do 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) zawiera określenie udziału 
wyszczególnionych w załączniku II 
środków rynkowych w opanowaniu 
sytuacji w stanie gotowości i w łagodzeniu 
sytuacji w stanie nadzwyczajnym;

(6) zawiera określenie udziału 
wyszczególnionych w załączniku II 
środków rynkowych w opanowaniu 
sytuacji w stanie gotowości i w łagodzeniu 
– w jak najszerszym zakresie i przez jak 
najdłuższy okres – sytuacji w stanie 
nadzwyczajnym;

(7) zawiera określenie udziału 
wyszczególnionych w załączniku III 
środków nierynkowych, planowanych lub 
przewidzianych do wdrożenia dla stanu 
nadzwyczajnego, oraz ocenę, na ile 
rozwiązanie sytuacji kryzysowej wymaga 
zastosowania środków nierynkowych, 
ocenę ich skutków oraz określenie 

(7) zawiera, na podstawie przejrzystej 
analizy kosztów i korzyści, określenie 
udziału i względnej wartości
wyszczególnionych w załączniku III 
środków nierynkowych, planowanych lub 
przewidzianych do wdrożenia dla stanu 
nadzwyczajnego, oraz ocenę, na ile 
rozwiązanie sytuacji kryzysowej wymaga 
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procedur ich wdrożenia; zastosowania środków nierynkowych, 
ocenę ich skutków oraz określenie 
procedur ich wdrożenia, przy założeniu, że 
środki nierynkowe stosuje się w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
jedynie w ostateczności;

(8) zawiera opis mechanizmów współpracy
z innymi państwami członkowskimi dla 
poszczególnych stanów kryzysowych;

(8) zawiera opis stosowanych
mechanizmów oraz role podmiotów 
rynkowych odnoszące się do współpracy z 
innymi państwami członkowskimi dla 
poszczególnych stanów kryzysowych;
(8a) zawiera opis mechanizmów 
wykorzystywanych do rozpoczęcia 
mediacji z zaangażowanymi krajami 
trzecimi;

(9) zawiera szczegółowy opis nałożonych 
na przedsiębiorstwa gazowe obowiązków 
w zakresie sprawozdawczości w sytuacjach 
stanu gotowości i stanu nadzwyczajnego;

(9) zawiera szczegółowy opis nałożonych 
na przedsiębiorstwa gazowe obowiązków 
w zakresie sprawozdawczości w sytuacjach 
stanu gotowości i stanu nadzwyczajnego;

(10) zawiera zestawienie określonych z 
góry działań na rzecz zapewnienia 
dostępności gazu w przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej, w tym mechanizmów 
kompensacji i umów handlowych 
pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w 
takich działaniach; działania takie mogą 
obejmować umowy transgraniczne 
pomiędzy państwami członkowskimi lub 
przedsiębiorstwami gazowymi.

(10) ustanawia zestawienie określonych z 
góry działań – podanych w ścisłej 
współpracy z podmiotami rynkowymi – na 
rzecz zapewnienia dostępności gazu w 
przypadku sytuacji nadzwyczajnej.

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 i należy je przywrócić. W fazie nadzwyczajnej, gdy same 
mechanizmy rynkowe nie wystarczają, by sprostać kryzysowi, należy zaangażować państwa 
członkowskie. Mechanizmy rynkowe i mechanizmy nierynkowe mogą działać równolegle. 
Należy dokładnie obliczyć koszty mechanizmów nierynkowych oraz opisać mechanizmy 
przyjęte na potrzeby mediacji z zaangażowanymi krajami trzecimi.
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Poprawka 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) zawiera opis mechanizmów 
wykorzystywanych do rozpoczęcia 
mediacji z zaangażowanymi krajami 
trzecimi;

Or. en

Poprawka 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Określa się następujące trzy podstawowe 
stany kryzysowe:

2. Określa się następujące trzy podstawowe 
stany kryzysowe:

(1) Stan wczesnego zagrożenia: gdy 
istnieją konkretne, poważne i wiarygodne 
informacje, być może uzyskane za pomocą 
mechanizmu wczesnego ostrzegania, że
może dojść do zdarzenia, które 
doprowadzi do pogorszenia warunków 
dostawy;

(1) Stan wczesnego zagrożenia: konkretne, 
poważne i wiarygodne informacje 
sugerujące, że warunki dostawy mogą 
ulec pogorszeniu w krótkiej perspektywie 
czasowej. Rynek powinien rozwiązać 
problem bez interwencji właściwego 
organu;

(2) Stan gotowości: gdy wystąpi zakłócenie 
w dostawach lub nadzwyczajnie wysokie 
zapotrzebowanie, ale rynek nadal jest w 
stanie rozwiązać sytuację bez interwencji 
właściwego organu;

(2) Stan gotowości: zakłócenie w 
dostawach lub nadzwyczajnie wysokie
zapotrzebowanie, którego wielkość nie 
daje jeszcze podstaw do ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego na mocy pkt 3. Rynek
powinien rozwiązać problem bez 
interwencji właściwego organu;

(3) Stan nadzwyczajny: gdy wystąpi
nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie 
lub zakłócenie w dostawach za 
pośrednictwem największej infrastruktury 
lub z największego źródła i gdy istnieje 
realne zagrożenie, że standardu w 

(3) Stan nadzwyczajny: zakłócenie w 
dostawach lub nadzwyczajnie wysokie 
zapotrzebowanie i są dowody, że same 
mechanizmy rynkowe nie mogą dłużej 
zapewnić dostaw odbiorcom chronionym. 
Wymagana jest interwencja właściwego 
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zakresie dostaw do odbiorców 
chronionych nie da się dłużej spełniać za 
pomocą samych instrumentów 
rynkowych.

organu w ramach planu na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej. W tej fazie 
mechanizmy rynkowe i mechanizmy 
nierynkowe mogą działać równolegle.

Or. en

Uzasadnienie

Każdy etap powinien być szczegółowo wyjaśniony i wyraźnie odróżniony od pozostałych w 
celu uniknięcia wszelkich nieporozumień w przypadku sytuacji nadzwyczajnej oraz 
przywrócenia trójpoziomowego podejścia określonego w dyrektywie z 2004 r. (I: 
przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie; III: Komisja). Zakłada się, że w pierwszych 
dwóch stadiach kryzysu siły rynkowe poradzą sobie z problemem, jednak w prawdziwej 
sytuacji kryzysowej/nadzwyczajnej, gdy mechanizmy rynkowe nie wystarczają już, by sprostać 
kryzysowi, należy zaangażować państwa członkowskie. Mechanizmy rynkowe i mechanizmy 
nierynkowe mogą działać równolegle.

Poprawka 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Określa się następujące trzy podstawowe 
stany kryzysowe:

2. Określa się następujące trzy podstawowe 
stany kryzysowe:

(1) Stan wczesnego zagrożenia: gdy 
istnieją konkretne, poważne i wiarygodne 
informacje, być może uzyskane za pomocą 
mechanizmu wczesnego ostrzegania, że 
może dojść do zdarzenia, które 
doprowadzi do pogorszenia warunków 
dostawy;

(1) Stan wczesnego zagrożenia: konkretne, 
poważne i wiarygodne informacje 
sugerujące, że warunki dostawy mogą 
ulec pogorszeniu w krótkiej perspektywie 
czasowej. Rynek powinien rozwiązać 
problem bez interwencji właściwego 
organu;

(2) Stan gotowości: gdy wystąpi zakłócenie 
w dostawach lub nadzwyczajnie wysokie 
zapotrzebowanie, ale rynek nadal jest w 
stanie rozwiązać sytuację bez interwencji 
właściwego organu;

(2) Stan gotowości: zakłócenie w 
dostawach lub nadzwyczajnie wysokie 
zapotrzebowanie, którego wielkość nie 
daje jeszcze podstaw do ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego na mocy pkt 3. Rynek 
powinien rozwiązać problem bez 
interwencji właściwego organu;

(3) Stan nadzwyczajny: gdy wystąpi
nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie 
lub zakłócenie w dostawach za 

(3) Stan nadzwyczajny:
zakłócenie w dostawach lub
nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie i 
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pośrednictwem największej infrastruktury 
lub z największego źródła i gdy istnieje 
realne zagrożenie, że standardu w 
zakresie dostaw do odbiorców 
chronionych nie da się dłużej spełniać za 
pomocą samych instrumentów 
rynkowych.

są dowody, że same mechanizmy rynkowe 
nie mogą dłużej zapewnić dostaw 
odbiorcom chronionym. Wymagana jest 
interwencja właściwego organu w ramach 
planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. 
W tej fazie mechanizmy rynkowe i 
mechanizmy nierynkowe mogą działać 
równolegle.

Or. en

Uzasadnienie

Każdy etap powinien być szczegółowo wyjaśniony i wyraźnie odróżniony od pozostałych w 
celu uniknięcia wszelkich nieporozumień w przypadku sytuacji nadzwyczajnej oraz 
przywrócenia trójpoziomowego podejścia określonego w dyrektywie z 2004 r. (I: 
przedsiębiorstwa, II: państwa członkowskie; III: Komisja). Zakłada się, że w pierwszych 
dwóch stadiach kryzysu siły rynkowe poradzą sobie z problemem, jednak w prawdziwej 
sytuacji kryzysowej/nadzwyczajnej, gdy mechanizmy rynkowe nie wystarczają już, by sprostać 
kryzysowi, należy zaangażować państwa członkowskie. Mechanizmy rynkowe i mechanizmy 
nierynkowe mogą działać równolegle.

Poprawka 353
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Określa się następujące trzy podstawowe 
stany kryzysowe:

2. Określa się następujące dwa
podstawowe stany kryzysowe:

(1) Stan wczesnego zagrożenia: gdy 
istnieją konkretne, poważne i wiarygodne 
informacje, być może uzyskane za pomocą 
mechanizmu wczesnego ostrzegania, że 
może dojść do zdarzenia, które 
doprowadzi do pogorszenia warunków 
dostawy;
(2) Stan gotowości: gdy wystąpi zakłócenie 
w dostawach lub nadzwyczajnie wysokie 
zapotrzebowanie, ale rynek nadal jest w 
stanie rozwiązać sytuację bez interwencji 
właściwego organu;

(1) Stan gotowości: gdy wystąpi zakłócenie 
w dostawach, ale rynek nadal jest w stanie 
rozwiązać sytuację bez interwencji 
właściwego organu;

(3) Stan nadzwyczajny: gdy wystąpi (2) Stan nadzwyczajny: gdy wystąpi 
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nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie 
lub zakłócenie w dostawach za 
pośrednictwem największej infrastruktury 
lub z największego źródła i gdy istnieje 
realne zagrożenie, że standardu w zakresie 
dostaw do odbiorców chronionych nie da 
się dłużej spełniać za pomocą samych 
instrumentów rynkowych. 

zakłócenie w dostawach za pośrednictwem 
największej infrastruktury i gdy istnieje 
realne zagrożenie, że standardu w zakresie 
dostaw do odbiorców chronionych nie da 
się dłużej spełniać za pomocą samych 
instrumentów rynkowych

Or. de

Uzasadnienie

Stan wczesnego zagrożenia wydaje się być zbędny, ponieważ nawet w stanie gotowości 
możliwa jest kompensacja zakłóceń w dostawach na poziomie przedsiębiorstw. Ingerencje 
państwowe są środkiem ostatecznym stosowanym wyłącznie w przypadku, gdy niemożliwe 
staje się zapewnienie dostaw gazu ziemnego za pomocą komercyjnych środków rynkowych.

Poprawka 354
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Stan wczesnego zagrożenia: gdy 
istnieją konkretne, poważne i wiarygodne 
informacje, być może uzyskane za pomocą 
mechanizmu wczesnego ostrzegania, że 
może dojść do zdarzenia, które doprowadzi 
do pogorszenia warunków dostawy;

(1) Stan wczesnego zagrożenia: gdy 
istnieją konkretne, poważne i wiarygodne 
informacje, być może uzyskane za pomocą 
mechanizmu wczesnego ostrzegania, że 
może dojść do zdarzenia, które doprowadzi 
do pogorszenia warunków dostawy. 
Dopóki rynek jest w stanie sam rozwiązać 
problem, nie powinna mieć miejsca 
interwencja właściwego organu;

Or. en
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Poprawka 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stan nadzwyczajny: gdy wystąpi 
nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie 
lub zakłócenie w dostawach za 
pośrednictwem największej infrastruktury 
lub z największego źródła i gdy istnieje 
realne zagrożenie, że standardu w zakresie 
dostaw do odbiorców chronionych nie da 
się dłużej spełniać za pomocą samych 
instrumentów rynkowych. 

(3) Stan nadzwyczajny: gdy wystąpi 
nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie 
lub zakłócenie w dostawach za 
pośrednictwem największej infrastruktury 
lub z największego źródła lub gdy istnieje 
realne zagrożenie, że standardu w zakresie 
dostaw do odbiorców chronionych nie da 
się dłużej spełniać za pomocą samych 
instrumentów rynkowych.

Or. en

Poprawka 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Plan na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej gwarantuje utrzymanie 
transgranicznego dostępu do instalacji 
magazynowych również w sytuacji 
nadzwyczajnej. Plan ten nie wprowadza
żadnych środków w niewłaściwy sposób 
ograniczających przepływ gazu przez 
granice. 

3. Zgodnie z planem na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej państwa członkowskie i 
właściwe organy zapewniają utrzymanie –
również w sytuacji nadzwyczajnej –
transgranicznego dostępu umawiających 
się stron do będącego przedmiotem 
umowy gazu w instalacjach 
magazynowych. Państwa członkowskie 
ani właściwe organy nie wprowadzają 
żadnych środków w niewłaściwy sposób 
ograniczających przepływ przez granice 
gazu będącego przedmiotem umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy precyzyjnie rozdzielić obowiązki między poszczególnymi podmiotami. Jest to 
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szczególnie ważne w bardzo poważnych sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy dotkniętych jest 
wiele państw członkowskich, a same mechanizmy rynkowe nie wystarczają już, żeby im stawić 
czoła. Umowy handlowe powinny być przestrzegane także w przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej.

Poprawka 357
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Plan na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej gwarantuje utrzymanie 
transgranicznego dostępu do instalacji 
magazynowych również w sytuacji 
nadzwyczajnej. Plan ten nie wprowadza 
żadnych środków w niewłaściwy sposób 
ograniczających przepływ gazu przez 
granice. 

3. Państwa członkowskie gwarantują
utrzymanie transgranicznego dostępu do 
instalacji magazynowych również w 
sytuacji nadzwyczajnej. Państwa 
członkowskie nie wprowadzają żadnych 
środków w niewłaściwy sposób 
ograniczających przepływ gazu przez 
granice.

Or. en

Poprawka 358
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Plan na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej określa również niezbędne 
środki i działania, jakie należy podjąć w 
przypadku sytuacji nadzwyczajnej dla 
złagodzenia wpływu zakłócenia w 
dostawie gazu na dostawę elektryczności i 
ogrzewania miejskiego dla odbiorców 
chronionych. 

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ w wielu państwach członkowskich gaz jest wykorzystywany jako główne źródło 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej, plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej powinien 
również obejmować niezbędne środki i działania łagodzące wpływ zakłóceń w dostawie gazu 
na dostawę elektryczności i ogrzewania miejskiego. Powinno to mieć na celu zapewnienie, że 
odbiorcy chronieni nie doświadczają przerw w dostawie energii elektrycznej czy ciepła ze 
względu na kryzys gazowy.

Poprawka 359
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Plan na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej określa również niezbędne 
środki i działania, jakie należy podjąć w 
przypadku sytuacji nadzwyczajnej dla 
złagodzenia wpływu zakłócenia w 
dostawie gazu na dostawę elektryczności i 
ogrzewania miejskiego dla odbiorców 
chronionych. 

Or. en

Poprawka 360
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję o ogłoszeniu 
każdego ze stanów kryzysowych i 
przekazuje jej wszystkie niezbędne 
informacje. W przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej, która może doprowadzić 
do zwrócenia się o pomoc ze strony UE i 
państw członkowskich, właściwy organ 
danego państwa członkowskiego 

4. Właściwy organ ma prawo ogłaszania 
stanu nadzwyczajnego i stanu 
kryzysowego. Niezwłocznie powiadamia 
Komisję i przekazuje jej wszystkie 
niezbędne informacje w szczególności o 
działaniach, które zamierza podjąć 
zgodnie z ust. 1. Właściwy organ realizuje 
określone z góry działania zgodnie z 
planem na wypadek sytuacji 
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niezwłocznie powiadamia Centrum 
Monitorowania i Informacji w zakresie 
Ochrony Ludności w Komisji.

nadzwyczajnej.

Or. en

Uzasadnienie

Działania wymienione w art. 9 ust. 4 i 5 muszą być spójne i nienadmiarowe oraz muszą 
wyjaśniać kroki, jakie należy podjąć w logicznym porządku.

Poprawka 361
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję o ogłoszeniu każdego 
ze stanów kryzysowych i przekazuje jej
wszystkie niezbędne informacje. W 
przypadku sytuacji nadzwyczajnej, która 
może doprowadzić do zwrócenia się o 
pomoc ze strony UE i państw 
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie 
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję oraz Grupę 
Koordynacyjną ds. Gazu o ogłoszeniu 
każdego ze stanów kryzysowych i 
przekazuje im wszystkie niezbędne 
informacje. W przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej, która może doprowadzić 
do zwrócenia się o pomoc do UE i państw 
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie 
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Grupa ta powinna zatem 
ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym zakresie należy 
rutynowo konsultować się z grupą zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję o ogłoszeniu każdego 
ze stanów kryzysowych i przekazuje jej
wszystkie niezbędne informacje. W 
przypadku sytuacji nadzwyczajnej, która 
może doprowadzić do zwrócenia się o 
pomoc ze strony UE i państw 
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie 
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję oraz Grupę 
Koordynacyjną ds. Gazu o ogłoszeniu 
każdego ze stanów kryzysowych i 
przekazuje im wszystkie niezbędne 
informacje. W przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej, która może doprowadzić 
do zwrócenia się o pomoc do UE i państw 
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie 
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami.

Grupa ta powinna zatem ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem 
dostaw. W tym zakresie należy rutynowo konsultować się z grupą zgodnie z postanowieniami 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 363
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję o ogłoszeniu każdego 
ze stanów kryzysowych i przekazuje jej 
wszystkie niezbędne informacje. W 

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję oraz Grupę 
Koordynacyjną ds. Gazu o ogłoszeniu 
każdego ze stanów kryzysowych i 
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przypadku sytuacji nadzwyczajnej, która 
może doprowadzić do zwrócenia się o 
pomoc ze strony UE i państw 
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie 
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

przekazuje im wszystkie niezbędne 
informacje. W przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej, która może doprowadzić 
do zwrócenia się o pomoc do UE i państw 
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie 
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

Or. en

Poprawka 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję o ogłoszeniu każdego 
ze stanów kryzysowych i przekazuje jej 
wszystkie niezbędne informacje. W 
przypadku sytuacji nadzwyczajnej, która 
może doprowadzić do zwrócenia się o 
pomoc ze strony UE i państw 
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie 
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję oraz Grupę 
Koordynacyjną ds. Gazu o ogłoszeniu 
każdego ze stanów kryzysowych i 
przekazuje im wszystkie niezbędne 
informacje. W przypadku sytuacji
nadzwyczajnej, która może doprowadzić 
do zwrócenia się o pomoc do UE i państw 
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie 
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Grupa ta powinna zatem 
ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym zakresie należy 
rutynowo konsultować się z grupą zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję o ogłoszeniu każdego 
ze stanów kryzysowych i przekazuje jej 
wszystkie niezbędne informacje. W 
przypadku sytuacji nadzwyczajnej, która 
może doprowadzić do zwrócenia się o 
pomoc ze strony UE i państw 
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie 
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję oraz Grupę 
Koordynacyjną ds. Gazu o ogłoszeniu 
każdego ze stanów kryzysowych i 
przekazuje im wszystkie niezbędne 
informacje. W przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej, która może doprowadzić 
do zwrócenia się o pomoc do UE i państw 
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie 
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ Grupa Koordynacyjna ds. Gazu jest najbardziej kompetentna do oceny sytuacji w 
zakresie dostaw gazu i stanowi odpowiednią platformę współpracy pomiędzy 
przedstawicielami przemysłu, organów krajowych i Komisji, Komisja powinna konsultować 
się z grupą przed ogłoszeniem sytuacji nadzwyczajnej lub przyjęciem jakichkolwiek środków, 
traktując decyzje grupy jako wiążące. Grupę Koordynacyjną ds. Gazu powinni ponadto 
zasilić dodatkowi członkowie rekrutujący się z sektora gazowego oraz reprezentujący wielkich 
odbiorców przemysłowych.

Poprawka 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję o ogłoszeniu każdego 
ze stanów kryzysowych i przekazuje jej 
wszystkie niezbędne informacje. W 
przypadku sytuacji nadzwyczajnej, która 

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję oraz Grupę 
Koordynacyjną ds. Gazu o ogłoszeniu 
każdego ze stanów kryzysowych i 
przekazuje im wszystkie niezbędne 
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może doprowadzić do zwrócenia się o 
pomoc ze strony UE i państw 
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie 
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

informacje. W przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej, która może doprowadzić 
do zwrócenia się o pomoc do UE i państw 
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie 
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Z zadowoleniem przyjmujemy utrzymanie w projekcie rozporządzenia Grupy Koordynacyjnej 
ds. Gazu. Ponieważ jej zadania powinny znacznie wykraczać poza funkcję czysto doradczą, 
przy podejmowaniu decyzji na temat dokładnego składu grupy Komisja powinna włączyć do 
ścisłej współpracy wszystkie zainteresowane strony. Ponieważ Grupa Koordynacyjna ds. 
Gazu jest najbardziej kompetentna do oceny sytuacji w zakresie dostaw gazu i stanowi 
odpowiednią platformę współpracy pomiędzy przedstawicielami przemysłu, organów 
krajowych i Komisji, Komisja powinna konsultować się z grupą przed ogłoszeniem sytuacji 
nadzwyczajnej lub przyjęciem jakichkolwiek środków, traktując decyzje grupy jako wiążące.

Poprawka 367
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję o ogłoszeniu każdego 
ze stanów kryzysowych i przekazuje jej 
wszystkie niezbędne informacje. W 
przypadku sytuacji nadzwyczajnej, która 
może doprowadzić do zwrócenia się o 
pomoc ze strony UE i państw 
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

4. Właściwy organ niezwłocznie 
powiadamia Komisję oraz Grupę 
Koordynacyjną ds. Gazu o ogłoszeniu 
każdego ze stanów kryzysowych i 
przekazuje im wszystkie niezbędne 
informacje. W przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej, która może doprowadzić 
do zwrócenia się o pomoc do UE i państw 
członkowskich, właściwy organ danego 
państwa członkowskiego niezwłocznie 
powiadamia Centrum Monitorowania i 
Informacji w zakresie Ochrony Ludności w 
Komisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ Grupa Koordynacyjna ds. Gazu jest najbardziej kompetentna do oceny sytuacji w 
zakresie dostaw gazu i stanowi odpowiednią platformę współpracy pomiędzy 
przedstawicielami przemysłu, organów krajowych i Komisji, Komisja powinna konsultować 
się z grupą przed ogłoszeniem sytuacji nadzwyczajnej lub przyjęciem jakichkolwiek środków, 
traktując decyzje grupy jako wiążące. Grupę Koordynacyjną ds. Gazu powinni ponadto 
zasilić dodatkowi członkowie rekrutujący się z sektora gazowego oraz reprezentujący wielkich 
odbiorców przemysłowych.

Poprawka 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku powiadomienia Komisji 
przez właściwy organ o ogłoszeniu w 
jednym z państw członkowskich ze 
względów geopolitycznych stanu 
wczesnego zagrożenia lub otrzymania 
przez nią, prawdopodobnie przy użyciu 
mechanizmu wczesnego ostrzegania, 
sygnału o ryzyku zakłóceń w dostawach 
gazu ze względów geopolitycznych Unia –
reprezentowana przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji i 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
(Wiceprzewodniczącego/ Wysokiego 
Przedstawiciela) – podejmuje odpowiednie 
kroki dyplomatyczne. Działania 
podejmowane przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji/ 
Wysokiego Przedstawiciela nie mogą 
wpływać na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku ryzyka zakłóceń w dostawach gazu ze względów geopolitycznych konieczne jest 
jak najwcześniejsze podjęcie odpowiednich kroków dyplomatycznych wobec krajów trzecich 
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będących dostawcami gazu lub krajami tranzytu. Działania te nie mogą wpływać na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka 369
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego właściwy organ realizuje 
określone z góry działania zgodnie z 
planem na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej i niezwłocznie powiadamia 
Komisję w szczególności o działaniach, 
które zamierza podjąć zgodnie z art. 9 ust. 
1. Komisja może zwołać posiedzenie 
Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu.

5. W przypadku sytuacji nadzwyczajnej, 
która może doprowadzić do zwrócenia się 
o pomoc do Unii i państw członkowskich, 
właściwy organ danego państwa 
członkowskiego niezwłocznie powiadamia 
Centrum Monitorowania i Informacji w 
zakresie Ochrony Ludności w Komisji.
Komisja może zwołać posiedzenie Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Działania wymienione w art. 9 ust. 4 i 5 muszą być spójne i nienadmiarowe oraz muszą 
wyjaśniać kroki, jakie należy podjąć w logicznym porządku.

Poprawka 370
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja w ciągu jednego tygodnia 
weryfikuje, czy ogłoszenie stanu 
nadzwyczajnego jest uzasadnione i czy nie 
stanowi nadmiernego obciążenia dla 
przedsiębiorstw gazowych i dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Komisja może w szczególności zwrócić się 
do właściwego organu o modyfikację 
środków stanowiących nadmierne 

skreślony
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obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych i 
o odwołanie stanu nadzwyczajnego, jeśli 
uzna, że nie jest on lub przestał być 
uzasadniony.

Or. en

Poprawka 371
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja w ciągu jednego tygodnia 
weryfikuje, czy ogłoszenie stanu 
nadzwyczajnego jest uzasadnione i czy nie 
stanowi nadmiernego obciążenia dla 
przedsiębiorstw gazowych i dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Komisja może w szczególności zwrócić się 
do właściwego organu o modyfikację 
środków stanowiących nadmierne 
obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych i 
o odwołanie stanu nadzwyczajnego, jeśli 
uzna, że nie jest on lub przestał być 
uzasadniony.

6. Komisja w ciągu jednego tygodnia 
weryfikuje, czy ogłoszenie stanu 
nadzwyczajnego jest uzasadnione i czy nie 
stanowi nadmiernego obciążenia dla 
przedsiębiorstw gazowych i dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Komisja może w szczególności zwrócić się 
do właściwego organu o modyfikację 
środków stanowiących nadmierne 
obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych.

Or. el

Uzasadnienie

Przepis ten w obecnej formie może powodować problemy z zakresu bezpieczeństwa 
funkcjonowania systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, co należy do wyłącznej 
kompetencji właściwych organów.
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Poprawka 372
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja w ciągu jednego tygodnia
weryfikuje, czy ogłoszenie stanu 
nadzwyczajnego jest uzasadnione i czy nie 
stanowi nadmiernego obciążenia dla 
przedsiębiorstw gazowych i dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Komisja może w szczególności zwrócić się 
do właściwego organu o modyfikację 
środków stanowiących nadmierne 
obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych i 
o odwołanie stanu nadzwyczajnego, jeśli 
uzna, że nie jest on lub przestał być 
uzasadniony.

6. Komisja w ciągu trzech dni weryfikuje, 
czy ogłoszenie stanu nadzwyczajnego 
zgodne jest z kryteriami określonymi w 
ust. 2.

Jeżeli właściwy organ państwa 
członkowskiego znajdującego się w 
sytuacji nadzwyczajnej zdecyduje się na 
zastosowanie środka nieprzewidzianego w 
planach, Komisji może sprawdzić, czy jest 
to uzasadnione i czy nie stanowi 
nadmiernego obciążenia dla 
przedsiębiorstw gazowych i dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Komisja może w szczególności zwrócić się 
do właściwego organu o modyfikację 
środków stanowiących nadmierne 
obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych i 
o odwołanie stanu nadzwyczajnego, jeśli 
uzna, że nie jest on lub przestał być 
uzasadniony.

Or. en
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Poprawka 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja w ciągu jednego tygodnia
weryfikuje, czy ogłoszenie stanu 
nadzwyczajnego jest uzasadnione i czy nie 
stanowi nadmiernego obciążenia dla 
przedsiębiorstw gazowych i dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Komisja może w szczególności zwrócić się 
do właściwego organu o modyfikację 
środków stanowiących nadmierne 
obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych i 
o odwołanie stanu nadzwyczajnego, jeśli 
uzna, że nie jest on lub przestał być 
uzasadniony.

6. Komisja w ciągu trzech dni weryfikuje, 
czy ogłoszenie stanu nadzwyczajnego jest
uzasadnione i czy nie stanowi nadmiernego 
obciążenia dla przedsiębiorstw gazowych i 
dla funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Komisja może poradzić się w tej sprawie 
Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu. Komisja 
może w szczególności zwrócić się do 
właściwego organu o modyfikację środków 
stanowiących nadmierne obciążenie dla 
przedsiębiorstw gazowych i o odwołanie 
stanu nadzwyczajnego, jeśli uzna, że nie 
jest on lub przestał być uzasadniony.

Or. en

Uzasadnienie

In case of a crisis, the time to verify the emergency by the EC should be limited to maximum 
three days. As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry 
representatives, ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and 
ACER), the Gas Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for sharing of 
experiences, as well as formal consultations and coordination with interested parties. The 
GCG should facilitate the coordination of measures relating to security of supply and may be 
consulted by the Commission when reviewing the declaration of Emergency.

Poprawka 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja w ciągu jednego tygodnia
weryfikuje, czy ogłoszenie stanu 
nadzwyczajnego jest uzasadnione i czy nie 
stanowi nadmiernego obciążenia dla 
przedsiębiorstw gazowych i dla 

6. Komisja w ciągu czterech dni
weryfikuje, czy ogłoszenie stanu 
nadzwyczajnego jest uzasadnione i czy nie 
stanowi nadmiernego obciążenia dla 
przedsiębiorstw gazowych i dla 
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funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Komisja może w szczególności zwrócić się 
do właściwego organu o modyfikację 
środków stanowiących nadmierne 
obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych i 
o odwołanie stanu nadzwyczajnego, jeśli 
uzna, że nie jest on lub przestał być 
uzasadniony.

funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Komisja może poradzić się w tej sprawie 
Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu. Komisja 
może w szczególności zwrócić się do 
właściwego organu o modyfikację środków 
stanowiących nadmierne obciążenie dla 
przedsiębiorstw gazowych i o odwołanie 
stanu nadzwyczajnego, jeśli uzna, że nie 
jest on lub przestał być uzasadniony.

Or. en

Uzasadnienie

W sytuacji kryzysowej termin jednego tygodnia może okazać się za długi. Jako organ 
ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele sektora 
gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum wymiany doświadczeń oraz formalnych 
konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Grupa ta powinna zatem ułatwiać 
koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym zakresie należy rutynowo 
konsultować się z grupą zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 375
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja w ciągu jednego tygodnia
weryfikuje, czy ogłoszenie stanu 
nadzwyczajnego jest uzasadnione i czy nie 
stanowi nadmiernego obciążenia dla 
przedsiębiorstw gazowych i dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Komisja może w szczególności zwrócić się 
do właściwego organu o modyfikację 
środków stanowiących nadmierne 
obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych i 
o odwołanie stanu nadzwyczajnego, jeśli 
uzna, że nie jest on lub przestał być 
uzasadniony.

6. Komisja w ciągu czterech dni
weryfikuje, czy ogłoszenie stanu 
nadzwyczajnego jest uzasadnione i czy nie 
stanowi nadmiernego obciążenia dla 
przedsiębiorstw gazowych i dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Komisja może poradzić się w tej sprawie 
Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu. Komisja 
może w szczególności zwrócić się do 
właściwego organu o modyfikację środków 
stanowiących nadmierne obciążenie dla 
przedsiębiorstw gazowych i o odwołanie 
stanu nadzwyczajnego, jeśli uzna, że nie 
jest on lub przestał być uzasadniony.

Or. en
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Poprawka 376
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja w ciągu jednego tygodnia
weryfikuje, czy ogłoszenie stanu 
nadzwyczajnego jest uzasadnione i czy nie 
stanowi nadmiernego obciążenia dla 
przedsiębiorstw gazowych i dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Komisja może w szczególności zwrócić się 
do właściwego organu o modyfikację 
środków stanowiących nadmierne 
obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych i 
o odwołanie stanu nadzwyczajnego, jeśli 
uzna, że nie jest on lub przestał być 
uzasadniony.

6. Komisja w ciągu 48 godzin weryfikuje, 
czy ogłoszenie stanu nadzwyczajnego jest 
uzasadnione i czy nie stanowi nadmiernego 
obciążenia dla przedsiębiorstw gazowych i 
dla funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Komisja może w szczególności zwrócić się 
do właściwego organu o modyfikację 
środków stanowiących nadmierne 
obciążenie dla przedsiębiorstw gazowych i 
o odwołanie stanu nadzwyczajnego, jeśli 
uzna, że nie jest on lub przestał być 
uzasadniony.

Or. en

Poprawka 377
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Środki nałożone w przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej, w tym na szczeblu 
regionalnym lub unijnym, zapewniają 
przedsiębiorstwom gazowym, których 
dotyczą, sprawiedliwe i równe 
odszkodowanie.

Or. en
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Poprawka 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Środki nałożone w przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej, w tym na szczeblu 
regionalnym lub unijnym, zapewniają 
przedsiębiorstwom gazowym, których 
dotyczą, sprawiedliwe i równe 
odszkodowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawiedliwe i równe odszkodowanie dla przedsiębiorstw gazowych, których dotyczą środki 
nakładane w razie sytuacji nadzwyczajnej, odpowiada rynkowemu, niedyskryminacyjnemu 
podejściu, na którym opiera się niniejszy projekt rozporządzenia.

Poprawka 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Środki nałożone w przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej, w tym na szczeblu 
regionalnym oraz unijnym, zapewniają 
przedsiębiorstwom gazowym, których 
dotyczą, sprawiedliwe i równe 
odszkodowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawiedliwe i równe odszkodowanie dla przedsiębiorstw gazowych, których dotyczą środki 
nakładane w razie sytuacji nadzwyczajnej, odpowiada rynkowemu, niedyskryminacyjnemu 
podejściu, na którym opiera się niniejszy projekt rozporządzenia.
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Poprawka 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Środki nałożone w przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej, w tym na szczeblu 
regionalnym lub unijnym, zapewniają 
przedsiębiorstwom gazowym, których 
dotyczą, sprawiedliwe i równe 
odszkodowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawiedliwe i równe odszkodowanie dla przedsiębiorstw gazowych, których dotyczą środki 
nakładane w razie sytuacji nadzwyczajnej, odpowiada rynkowemu, niedyskryminacyjnemu 
podejściu, na którym opiera się niniejszy projekt rozporządzenia.

Poprawka 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Środki nałożone w przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej, w tym na szczeblu 
regionalnym lub unijnym, zapewniają 
przedsiębiorstwom gazowym, których 
dotyczą, sprawiedliwe i równe 
odszkodowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawiedliwe i równe odszkodowanie dla przedsiębiorstw gazowych, których dotyczą środki 
nakładane w razie sytuacji nadzwyczajnej, odpowiada rynkowemu, niedyskryminacyjnemu 
podejściu, na którym opiera się niniejszy projekt rozporządzenia.
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Poprawka 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Plan na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej jest uaktualniany co dwa 
lata w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o 
której mowa w art. 8.

Or. it

Poprawka 383
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub 
w przypadku utraty przez Wspólnotę
więcej niż 10 % dziennych dostaw gazu 
z krajów trzecich, zgodnie z obliczeniami 
ENTSO-G. Stan taki Komisja ogłasza 
w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ po weryfikacji zgodnie 
z art. 9 ust. 6. Stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie może zostać ogłoszony dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

1. Określa się następujące trzy 
podstawowe stany kryzysowe: 

(1) Unijny stan wczesnego zagrożenia 
(Unijne wczesne zagrożenie). Komisja 
ogłasza unijny stan wczesnego zagrożenia 
na wniosek co najmniej jednego 
właściwego organu lub kiedy spełnione są 
wymogi dotyczące działań wskazane w co 
najmniej jednym porozumieniu w ramach 
mechanizmu wczesnego ostrzegania 
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w art. 3a ust. 2. W przypadku unijnego 
wczesnego zagrożenia Komisja i wysoki 
przedstawiciel łagodzą zidentyfikowane 
zagrożenia w ramach unijnej zewnętrznej 
polityki energetycznej.
(2) Unijny stan gotowości (Unijna 
gotowość). Komisja ogłasza unijny stan 
gotowości na wniosek co najmniej 
jednego właściwego organu. W przypadku 
unijnego stanu gotowości Komisja wnosi 
o podjęcie działań mających na celu 
zaradzenie zakłóceniom w dostawach lub 
nadzwyczajnie wysokiemu 
zapotrzebowaniu poprzez zwiększoną 
koordynację unijną rynkowych środków 
wymienionych w załączniku II. 
(3) Komisja ogłasza stan nadzwyczajny 
w Unii w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ zgodnie z art. 9 ust. 6 lub 
w przypadku utraty przez Unię więcej niż 
10 % dziennych dostaw gazu z krajów 
trzecich w ocenie ENTSO-G. Na wniosek 
właściwego organu Komisja ogłasza stan
nadzwyczajny w Unii dla szczególnie 
dotkniętych regionów geograficznych 
obejmujących więcej niż jedno państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 384
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub 
w przypadku utraty przez Wspólnotę 
więcej niż 10 % dziennych dostaw gazu 
z krajów trzecich, zgodnie z obliczeniami 

1. Komisja ogłasza stan nadzwyczajny 
w Unii w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ po weryfikacji zgodnie 
z art. 9 ust. 6. lub w przypadku utraty 
przez Unię więcej niż 20 % dziennych 
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ENTSO-G. Stan taki Komisja ogłasza
w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ po weryfikacji zgodnie 
z art. 9 ust. 6. Stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie może zostać ogłoszony dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

dostaw gazu z krajów trzecich, zgodnie 
z obliczeniami ENTSO-G. Stan 
nadzwyczajny w Unii ogłaszany jest dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie w przypadku 
gdy jeden z właściwych organów z danego 
regionu ogłosił stan nadzwyczajny lub 
w przypadku utraty przez szczególnie 
dotknięty region geograficzny więcej niż 
10 % dziennych dostaw gazu z krajów 
trzecich, zgodnie z obliczeniami ENTSO-
G.

Or. en

Uzasadnienie

Często skuteczniejsze jest wykorzystanie krajowych lub regionalnych kompetencji jak długo 
jest to możliwe, ponieważ podmioty na tym szczeblu zwykle lepiej orientują się w problemach 
i ich skutkach niż może to zrobić Komisja na poziomie europejskim. Dlatego należy wzmocnić 
możliwość ogłoszenia regionalnie ograniczonego unijnego stanu nadzwyczajnego. 
Jednocześnie można by zwiększyć próg potrzebny do ogłoszenia unijnego stany 
nadzwyczajnego dla całego obszaru UE.

Poprawka 385
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub w 
przypadku utraty przez Wspólnotę więcej 
niż 10 % dziennych dostaw gazu z krajów 
trzecich, zgodnie z obliczeniami ENTSO-
G. Stan taki Komisja ogłasza w przypadku 
ogłoszenia stanu nadzwyczajnego przez 
więcej niż jeden właściwy organ po 
weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 6. Stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących 

1. Po konsultacjach z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu Komisja może 
ogłosić stan nadzwyczajny we Wspólnocie 
na wniosek jednego z właściwych organów 
lub w przypadku utraty przez Wspólnotę 
więcej niż 20% dziennych dostaw gazu z 
krajów trzecich, jeżeli strat tych nie można 
wyrównać za pomocą mechanizmów 
rynkowych. Stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie może zostać ogłoszony dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie na wniosek 



PE438.242v01-00 32/109 AM\802059PL.doc

PL

więcej niż jedno państwo członkowskie. jednego z właściwych organów i po 
konsultacjach z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu.

Or. de

Uzasadnienie

ENTSO-G nie może obliczyć utraty dostaw gazu, ponieważ na skutek uwolnienia zasobów 
gazu operatorzy systemów przesyłowych nie dysponują tymi informacjami. Tylko odbiorcy 
gazu ziemnego, którzy nabywają go w ramach kontraktów na import gazu, znają te wartości, 
przy czym należy jeszcze wyjaśnić, kto powinien dokonać obliczenia utraty przez Wspólnotę 
więcej niż 10% dziennych dostaw gazu. Naszym zdaniem Grupa Koordynacyjna ds. Gazu jest 
właściwą grupą ekspertów, ponieważ w jej skład wchodzą wszystkie istotne zainteresowane 
podmioty (eksperci przemysłu gazowego, ENTSO-G, ACER oraz organy państwowe).

Poprawka 386
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub w 
przypadku utraty przez Wspólnotę więcej 
niż 10 % dziennych dostaw gazu z krajów 
trzecich, zgodnie z obliczeniami ENTSO-
G. Stan taki Komisja ogłasza w przypadku 
ogłoszenia stanu nadzwyczajnego przez 
więcej niż jeden właściwy organ po 
weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 6. Stan
nadzwyczajny we Wspólnocie może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących 
więcej niż jedno państwo członkowskie.

1. Po konsultacjach z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu i na podstawie 
wyników tych konsultacji Komisja może 
ogłosić stan nadzwyczajny we Wspólnocie 
na wniosek jednego z właściwych organów 
lub w przypadku utraty przez Wspólnotę 
więcej niż 10 % dziennych dostaw gazu z 
krajów trzecich, zgodnie z obliczeniami 
ENTSO-G, i o ile istnieje poważne ryzyko, 
że nie będzie można zapewnić dostaw gazu 
do odbiorców chronionych za pomocą 
mechanizmów rynkowych lub krajowych 
środków nadzwyczajnych. W takim 
przypadku stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie może zostać ogłoszony dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

Or. de
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Uzasadnienie

Rola gazu ziemnego w poszczególnych państwach członkowskich, rozbudowa infrastruktury i 
stopień powiązania sieciowego z sąsiednimi krajami są tak różne, że przed wprowadzeniem 
odnośnych środków każdy przypadek zakłóceń w dostawach powinien zostać rozpatrzony 
przez zespół ekspertów. Odpowiednim organem do realizacji tego zadania jest Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu, której rola wymaga znaczącego wzmocnienia.

Poprawka 387
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub 
w przypadku utraty przez Wspólnotę
więcej niż 10 % dziennych dostaw gazu 
z krajów trzecich, zgodnie z obliczeniami 
ENTSO-G. Stan taki Komisja ogłasza 
w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ po weryfikacji zgodnie 
z art. 9 ust. 6. Stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie może zostać ogłoszony dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

1. Komisja ogłasza stan nadzwyczajny 
w Unii w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ lub właściwy organ 
państwa członkowskiego niemającego 
dostępu do unijnej sieci gazowej 
i całkowicie uzależnionego od jednego 
dostawcy gazu zgodnie z art. 9 ust. 6 lub 
w przypadku utraty przez Unię więcej niż 
10% dziennych dostaw gazu z krajów 
trzecich zgodnie z szacunkami ENTSO-G. 
Na wniosek właściwego organu stan
nadzwyczajny w Unii może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących 
więcej niż jedno państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli w jednym państwie członkowskim występują zakłócenia w dostawach gazu należy 
ogłosić unijny stan nadzwyczajny. Na Litwie na przykład zakłócenia w dostawach gazy nigdy 
nie objęłyby 10% strat unijnych.
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Poprawka 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub 
w przypadku utraty przez Wspólnotę 
więcej niż 10 % dziennych dostaw gazu 
z krajów trzecich, zgodnie z obliczeniami 
ENTSO-G. Stan taki Komisja ogłasza 
w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ po weryfikacji zgodnie 
z art. 9 ust. 6. Stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie może zostać ogłoszony dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

1. Po konsultacjach z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu Komisja może 
ogłosić stan nadzwyczajny w Unii na 
wniosek co najmniej dwóch właściwych 
organów dotkniętego regionu lub 
w przypadku utraty przez Unię więcej niż 
20% dziennych dostaw gazu z krajów 
trzecich, w porównaniu z planowanymi 
wielkościami przywozu, zgodnie 
z szacunkami ENTSO-G. Stan taki 
Komisja ogłasza w przypadku ogłoszenia 
stanu nadzwyczajnego przez więcej niż 
dwa właściwe organy po weryfikacji 
zgodnie z art. 9 ust. 6 i po konsultacjach 
z Grupą Koordynacyjną ds. Gazu. Stan 
nadzwyczajny w Unii może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących 
więcej niż jedno państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Niedawny kryzys wykazał, 
że przedsiębiorstwa gazowe mogą łatwo same radzić sobie z utratą ponad 10% importu UE, 
jeśli dysponują niezbędną infrastrukturą. Należy więc zwiększyć dziesięcioprocentowy próg 
do co najmniej 20%.
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Poprawka 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub 
w przypadku utraty przez Wspólnotę 
więcej niż 10 % dziennych dostaw gazu 
z krajów trzecich, zgodnie z obliczeniami
ENTSO-G. Stan taki Komisja ogłasza 
w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ po weryfikacji zgodnie 
z art. 9 ust. 6. Stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie może zostać ogłoszony dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

1. Po konsultacjach z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu Komisja może 
ogłosić stan nadzwyczajny w Unii na 
wniosek co najmniej dwóch właściwych 
organów dotkniętego regionu lub 
w przypadku utraty przez Unię więcej niż 
20% dziennych dostaw gazu z krajów 
trzecich, w porównaniu z planowanymi 
wielkościami przywozu, zgodnie 
z szacunkami ENTSO-G. Stan taki 
Komisja ogłasza w przypadku ogłoszenia 
stanu nadzwyczajnego przez więcej niż 
dwa właściwe organy po weryfikacji 
zgodnie z art. 9 ust. 6 i po konsultacjach 
z Grupą Koordynacyjną ds. Gazu. Stan 
nadzwyczajny w Unii może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących 
więcej niż jedno państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Niedawny kryzys wykazał, 
że przedsiębiorstwa gazowe mogą łatwo same radzić sobie z utratą ponad 10% importu UE, 
jeśli dysponują niezbędną infrastrukturą. Należy więc zwiększyć dziesięcioprocentowy próg 
do co najmniej 20%.
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Poprawka 390
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub 
w przypadku utraty przez Wspólnotę
więcej niż 10 % dziennych dostaw gazu 
z krajów trzecich, zgodnie z obliczeniami
ENTSO-G. Stan taki Komisja ogłasza 
w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ po weryfikacji zgodnie 
z art. 9 ust. 6. Stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie może zostać ogłoszony dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

1. Po konsultacjach z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu Komisja może 
ogłosić stan nadzwyczajny w Unii na 
wniosek co najmniej dwóch właściwych 
organów dotkniętego regionu lub 
w przypadku utraty przez Unię więcej niż 
20% dziennych dostaw gazu z krajów 
trzecich, w porównaniu z planowanymi 
wielkościami przywozu, zgodnie 
z szacunkami ENTSO-G. Stan taki 
Komisja ogłasza w przypadku ogłoszenia 
stanu nadzwyczajnego przez więcej niż 
dwa właściwe organy po weryfikacji 
zgodnie z art. 9 ust. 6 i po konsultacjach 
z Grupą Koordynacyjną ds. Gazu. Stan 
nadzwyczajny w Unii może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących 
więcej niż jedno państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

W sytuacjach kryzysowych należy konsultować się z Grupą Koordynacyjną ds. Gazu, będącą 
organem eksperckim reprezentującym zainteresowane strony. Stan nadzwyczajny w Unii 
powinien być ogłaszany jedynie w wyjątkowych okolicznościach, a warunki jego ogłoszenia 
powinny być rygorystyczne w celu uniknięcia niepotrzebnych deklaracji kryzysowych.

Poprawka 391
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 

1. Po konsultacjach z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu Komisja może 
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jednego z właściwych organów lub 
w przypadku utraty przez Wspólnotę 
więcej niż 10 % dziennych dostaw gazu 
z krajów trzecich, zgodnie z obliczeniami
ENTSO-G. Stan taki Komisja ogłasza 
w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ po weryfikacji zgodnie 
z art. 9 ust. 6. Stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie może zostać ogłoszony dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

ogłosić stan nadzwyczajny w Unii na 
wniosek co najmniej dwóch właściwych 
organów dotkniętego regionu lub 
w przypadku utraty przez Unię więcej niż 
10% dziennych dostaw gazu z krajów 
trzecich, w porównaniu z planowanymi 
wielkościami przywozu, zgodnie 
z szacunkami ENTSO-G. Stan taki 
Komisja ogłasza w przypadku ogłoszenia 
stanu nadzwyczajnego przez więcej niż 
dwa właściwe organy po weryfikacji 
zgodnie z art. 9 ust. 6 i po konsultacjach 
z Grupą Koordynacyjną ds. Gazu. Stan 
nadzwyczajny w Unii może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących 
więcej niż jedno państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

W sytuacjach kryzysowych należy konsultować się z Grupą Koordynacyjną ds. Gazu, będącą 
organem eksperckim reprezentującym zainteresowane strony. Stan nadzwyczajny w Unii 
powinien być ogłaszany jedynie w wyjątkowych okolicznościach, a warunki jego ogłoszenia 
powinny być rygorystyczne w celu uniknięcia niepotrzebnych deklaracji kryzysowych.

Poprawka 392
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub 
w przypadku utraty przez Wspólnotę
więcej niż 10 % dziennych dostaw gazu 
z krajów trzecich, zgodnie z obliczeniami
ENTSO-G. Stan taki Komisja ogłasza 
w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ po weryfikacji zgodnie 
z art. 9 ust. 6. Stan nadzwyczajny we 

1. Po konsultacjach z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu Komisja może 
ogłosić stan nadzwyczajny w Unii na 
wniosek dwóch właściwych organów 
dotkniętego regionu lub w przypadku 
utraty przez Unię więcej niż 10% 
dziennych dostaw gazu z krajów trzecich, 
w porównaniu z planowanymi 
wielkościami przywozu, zgodnie 
z szacunkami ENTSO-G. Stan taki 
Komisja ogłasza w przypadku ogłoszenia 
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Wspólnocie może zostać ogłoszony dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

stanu nadzwyczajnego przez więcej niż 
dwa właściwe organy po weryfikacji 
zgodnie z art. 9 ust. 6 i po konsultacjach 
z Grupą Koordynacyjną ds. Gazu. Stan 
nadzwyczajny w Unii może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących 
więcej niż jedno państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub 
w przypadku utraty przez Wspólnotę więcej 
niż 10 % dziennych dostaw gazu z krajów 
trzecich, zgodnie z obliczeniami ENTSO-
G. Stan taki Komisja ogłasza w przypadku 
ogłoszenia stanu nadzwyczajnego przez 
więcej niż jeden właściwy organ po 
weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 6. Stan
nadzwyczajny we Wspólnocie może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących 
więcej niż jedno państwo członkowskie.

1. Komisja ogłasza stan nadzwyczajny 
w Unii w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ zgodnie z art. 9 ust. 6 lub 
w przypadku utraty przez Unię znacznej 
części dziennych dostaw gazu z krajów 
trzecich, zgodnie z szacunkami ENTSO-G, 
która nie może zostać zrównoważona 
dzięki mechanizmom rynkowym. Na 
wniosek właściwego organu stan
nadzwyczajny w Unii może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących 
więcej niż jedno państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Stan nadzwyczajny powinien być ogłaszany jedynie, jeśli działania krajowe i rynkowe nie są 
wystarczające dla zrównoważenia przerw w dostawie gazu.
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Poprawka 394
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub 
w przypadku utraty przez Wspólnotę 
więcej niż 10% dziennych dostaw gazu 
z krajów trzecich, zgodnie z obliczeniami 
ENTSO-G. Stan taki Komisja ogłasza 
w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ po weryfikacji zgodnie 
z art. 9 ust. 6. Stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie może zostać ogłoszony dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub 
w przypadku utraty przez Wspólnotę 
więcej niż 10% dziennych dostaw gazu 
z krajów trzecich, zgodnie z obliczeniami 
ENTSO-G, lub ponad 50% dziennego 
importu gazu do konkretnego państwa 
członkowskiego. Stan taki Komisja ogłasza 
w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ po weryfikacji zgodnie 
z art. 9 ust. 6.

Or. hu

Uzasadnienie

Oprócz utraty 10% importu może również nastąpić sytuacja, w której utracony zostanie cały 
import gazu państwa członkowskiego, jednakże nie powodując stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie. Trzeba zatem zapewnić, że Komisja, działając zgodnie z zasadą solidarności, jest 
uprawniona do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego w każdym przypadku znaczącej przerwy 
w dostawie gazu do danego państwa członkowskiego.

Poprawka 395
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub
w przypadku utraty przez Wspólnotę
więcej niż 10 % dziennych dostaw gazu 

1. Po konsultacjach z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu Komisja może 
ogłosić stan nadzwyczajny w Unii
w przypadku utraty przez Unię więcej niż 
20% dziennych dostaw gazu z krajów 
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z krajów trzecich, zgodnie z obliczeniami 
ENTSO-G. Stan taki Komisja ogłasza 
w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ po weryfikacji zgodnie 
z art. 9 ust. 6. Stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie może zostać ogłoszony dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

trzecich, zgodnie z obliczeniami ENTSO-
G. Stan taki Komisja ogłasza w przypadku 
ogłoszenia stanu nadzwyczajnego przez 
więcej niż jeden właściwy organ po 
weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 6. Stan 
nadzwyczajny w Unii może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących 
więcej niż jedno państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ Grupa Koordynacyjna ds. Gazu jest najbardziej kompetentna do oceny sytuacji 
dostaw gazu i stanowi odpowiednią platformę współpracy dla przedstawicieli przemysłu oraz 
urzędników Komisji i urzędników krajowych, Komisja powinna konsultować się z tą grupą 
przed ogłoszeniem stanów nadzwyczajnych lub przed podjęciem jakichkolwiek środków oraz 
powinna stosować się do jej decyzji. Skład Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu powinien zostać 
poszerzony o dodatkowych członków z przemysłu gazowego i o dużych odbiorców 
przemysłowych.

Poprawka 396
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub 
w przypadku utraty przez Wspólnotę
więcej niż 10 % dziennych dostaw gazu 
z krajów trzecich, zgodnie z obliczeniami 
ENTSO-G. Stan taki Komisja ogłasza 
w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ po weryfikacji zgodnie 
z art. 9 ust. 6. Stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie może zostać ogłoszony dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

1. Po konsultacjach z Grupą 
Koordynacyjną ds. Gazu Komisja może 
ogłosić stan nadzwyczajny w Unii na 
wniosek jednego z właściwych organów 
lub w przypadku utraty przez Unię więcej 
niż 10 % dziennych dostaw gazu z krajów 
trzecich, zgodnie z obliczeniami ENTSO-
G. Stan taki Komisja ogłasza w przypadku 
ogłoszenia stanu nadzwyczajnego przez 
więcej niż jeden właściwy organ po 
weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 6. Stan 
nadzwyczajny w Unii może zostać 
ogłoszony dla szczególnie dotkniętych 
regionów geograficznych obejmujących 
więcej niż jedno państwo członkowskie.
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Or. en

Poprawka 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ogłosić stan 
nadzwyczajny we Wspólnocie na wniosek 
jednego z właściwych organów lub 
w przypadku utraty przez Wspólnotę
więcej niż 10 % dziennych dostaw gazu 
z krajów trzecich, zgodnie z obliczeniami 
ENTSO-G. Stan taki Komisja ogłasza 
w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego przez więcej niż jeden 
właściwy organ po weryfikacji zgodnie 
z art. 9 ust. 6. Stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie może zostać ogłoszony dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

1. Komisja ogłasza stan nadzwyczajny 
w Unii na wniosek jednego z właściwych 
organów lub w przypadku utraty przez 
Unię więcej niż 10 % dziennych dostaw 
gazu z krajów trzecich, zgodnie 
z obliczeniami ENTSO-G. Stan taki 
Komisja ogłasza także w przypadku 
ogłoszenia stanu nadzwyczajnego przez 
więcej niż jeden właściwy organ po 
weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 6. Stan 
nadzwyczajny w Unii ogłasza się dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Oczekuje się, że Komisja Europejska rozpocznie działania na szczeblu wspólnotowym wtedy, 
gdy przynajmniej jedno państwo członkowskie dotkną zakłócenia w dostawach gazu. KE 
powinna zwłaszcza odgrywać rolę asystenta politycznego. Oczywiste jest, że jednostkowe 
działania będą miały wymiar regionalny z powodu specyfiki przemysłu gazowniczego, a także 
to, że wzajemna pomoc sąsiadujących ze sobą krajów jest bardziej naturalna niż krajów 
z innych regionów. 
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Poprawka 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Natychmiast po ogłoszeniu stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie Komisja 
zwołuje posiedzenie Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu.

2. Komisja zwołuje posiedzenie Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu natychmiast po:

– pojawieniu się wiarygodnego sygnału 
zagrożenia zakłóceniami w dostawach 
gazu, uzyskanego za pomocą mechanizmu 
wczesnego ostrzegania;
– ogłoszeniu stanu wczesnego zagrożenia, 
stanu gotowości lub stanu 
nadzwyczajnego w jakimś państwie 
członkowskim; lub
– ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego 
w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa Koordynacyjna ds. Gazu powinna zostać zwołana w najwcześniejszej fazie 
ewentualnego kryzysu, żeby zapewnić skuteczną wymianę informacji oraz wesprzeć proces 
podejmowania skutecznych decyzji w sytuacjach kryzysowych. 

Poprawka 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Natychmiast po ogłoszeniu stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie Komisja 
zwołuje posiedzenie Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu. 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej. 

Or. en



AM\802059PL.doc 43/109 PE438.242v01-00

PL

Poprawka 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie Komisja zapewnia 
koordynację działań właściwych organów. 
W szczególności Komisja zapewnia 
wymianę informacji, pilnuje aby działania 
podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla wspólnotowego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. 
Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną. 

3. Podczas stanu nadzwyczajnego w Unii
Komisja zapewnia koordynację działań 
właściwych organów w ramach Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu, z którą należy 
się skonsultować przed podjęciem 
jakiejkolwiek decyzji. W szczególności 
Komisja zapewnia wymianę informacji,
pilnuje, aby działania podejmowane na 
szczeblu państw członkowskich i na 
szczeblu regionalnym były spójne 
i skuteczne w odniesieniu do szczebla 
unijnego oraz za pośrednictwem 
wiceprzewodniczącego Komisji/ wysokiego 
przedstawiciela Unii ds. polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
komisarza ds. energii koordynuje działania 
dotyczące krajów trzecich. Komisja 
zwołuje grupę ds. zarządzania 
kryzysowego, w skład której wchodzić 
będą w szczególności przedstawiciele 
branży oraz państw członkowskich 
dotkniętych sytuacją nadzwyczajną. 
Komisja organizuje zadania i obowiązki 
takiej grupy ds. zarządzania kryzysowego 
przy uwzględnieniu uprawnień Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu. Komisja czuwa 
nad tym, aby Grupa Koordynacyjna 
ds. Gazu była regularnie informowana 
o pracach podjętych przez grupę 
ds. zarządzania kryzysowego.

Or. en

Uzasadnienie

Wiceprzewodniczący/ wysoki przedstawiciel i komisarz ds. energii powinni być włączani 
w każdy etap wprowadzania w życie rozporządzenia. Osoby sprawujące ten urząd powinny 
być w szczególności odpowiedzialne za prowadzenie w imieniu państw członkowskich 
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mediacji i negocjacji z krajami trzecimi i z przedstawicielami branżowymi w sytuacjach 
kryzysowych. Komisarz ds. energii powinien w szczególności kierować działaniami Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu, z którą konsultacje są obowiązkowe w sytuacji kryzysowej.

Poprawka 401
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie Komisja zapewnia 
koordynację działań właściwych organów. 
W szczególności Komisja zapewnia
wymianę informacji, pilnuje aby działania 
podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla wspólnotowego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. 
Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną.

3. Podczas stanu nadzwyczajnego w Unii
Komisja zapewnia koordynację działań 
właściwych organów, nie podważając 
prawa państw członkowskich do brania 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
swoich dostaw. W szczególności Komisja 
wspiera wymianę informacji, spójność 
i skuteczność działań podejmowanych na 
szczeblu państw członkowskich i na 
szczeblu regionalnym w odniesieniu do 
szczebla unijnego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich, w 
konsultacjach z nimi. 

Or. en

Poprawka 402
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie Komisja zapewnia 
koordynację działań właściwych organów. 
W szczególności Komisja zapewnia 
wymianę informacji, pilnuje aby działania 
podejmowane na szczeblu państw 

3. Podczas stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie Komisja, w porozumieniu z 
Grupą Koordynacyjną ds. Gazu, zapewnia 
koordynację działań państw 
członkowskich. W szczególności Komisja 
zapewnia wymianę informacji, pilnuje aby 
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członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla wspólnotowego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. 
Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną. 

działania podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla wspólnotowego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. W 
porozumieniu z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną.

Or. de

Uzasadnienie

Rola gazu ziemnego w poszczególnych państwach członkowskich, rozbudowa infrastruktury i 
stopień powiązania z sąsiednimi krajami są tak różne, że przed wprowadzeniem odnośnych 
środków każdy przypadek zakłóceń w dostawach powinien zostać rozpatrzony przez zespół 
ekspertów. Odpowiednim organem do realizacji tego zadania jest Grupa Koordynacyjna ds. 
Gazu, której rola wymaga znaczącego wzmocnienia. 

Poprawka 403
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie Komisja zapewnia 
koordynację działań właściwych organów. 
W szczególności Komisja zapewnia 
wymianę informacji, pilnuje aby działania 
podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla wspólnotowego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. 
Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 

3. Podczas stanu nadzwyczajnego w Unii
Komisja zapewnia koordynację działań 
właściwych organów w sytuacjach 
nadzwyczajnych. W szczególności 
Komisja zapewnia wymianę informacji, 
pilnuje aby działania podejmowane na 
szczeblu państw członkowskich i na 
szczeblu regionalnym były spójne 
i skuteczne w odniesieniu do szczebla 
unijnego oraz może zapewniać 
koordynację działań dotyczących krajów 
trzecich. Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
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nadzwyczajną. członkowskich dotkniętych sytuacją
nadzwyczajną.

Or. en

Uzasadnienie

Kompetencje Komisji mają na celu zagwarantowanie największej skuteczności działań przy 
zachowaniu przez państwa członkowskie możliwości określania najodpowiedniejszych 
środków w zależności od własnych szczególnych uwarunkowań krajowych. Należy unikać 
zakłóceń konkurencji oraz ograniczania inicjatyw państw członkowskich i przedsiębiorstw 
europejskich w zakresie projektów i infrastruktury.

Poprawka 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie Komisja zapewnia 
koordynację działań właściwych organów. 
W szczególności Komisja zapewnia 
wymianę informacji, pilnuje aby działania 
podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla wspólnotowego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. 
Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną. 

3. Podczas stanu nadzwyczajnego w Unii
Komisja zapewnia koordynację działań 
właściwych organów w sytuacjach 
nadzwyczajnych. W szczególności 
Komisja zapewnia wymianę informacji, 
pilnuje aby działania podejmowane na 
szczeblu państw członkowskich i na 
szczeblu regionalnym były spójne 
i skuteczne w odniesieniu do szczebla 
unijnego oraz może zapewniać 
koordynację działań dotyczących krajów 
trzecich. Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną.

Or. en

Uzasadnienie

Kompetencje Komisji mają na celu zagwarantowanie największej skuteczności działań przy 
zachowaniu przez państwa członkowskie możliwości określania najodpowiedniejszych 
środków w zależności od własnych szczególnych uwarunkowań krajowych. Należy unikać 
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zakłóceń konkurencji oraz ograniczania inicjatyw państw członkowskich i przedsiębiorstw 
europejskich w zakresie projektów i infrastruktury.

Poprawka 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie Komisja zapewnia 
koordynację działań właściwych organów. 
W szczególności Komisja zapewnia 
wymianę informacji, pilnuje aby działania 
podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do
szczebla wspólnotowego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. 
Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną. 

3. Podczas stanu nadzwyczajnego w Unii
Komisja zapewnia koordynację działań 
właściwych organów w sytuacjach 
nadzwyczajnych. W szczególności 
Komisja zapewnia wymianę informacji, 
pilnuje aby działania podejmowane na 
szczeblu państw członkowskich i na 
szczeblu regionalnym były spójne 
i skuteczne w odniesieniu do szczebla 
unijnego oraz może zapewniać 
koordynację działań dotyczących krajów 
trzecich. Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną.

Or. en

Uzasadnienie

Kompetencje Komisji mają na celu zagwarantowanie największej skuteczności działań przy 
zachowaniu przez państwa członkowskie możliwości określania najodpowiedniejszych 
środków w zależności od własnych szczególnych uwarunkowań krajowych. Należy unikać 
zakłóceń konkurencji oraz ograniczania inicjatyw państw członkowskich i przedsiębiorstw 
europejskich w zakresie projektów i infrastruktury.
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Poprawka 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie Komisja zapewnia 
koordynację działań właściwych organów. 
W szczególności Komisja zapewnia 
wymianę informacji, pilnuje aby działania 
podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla wspólnotowego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. 
Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną. 

3. Podczas stanu nadzwyczajnego w Unii
Komisja zapewnia koordynację działań 
właściwych organów po konsultacji 
z Grupą Koordynacyjną ds. Gazu. W 
szczególności Komisja zapewnia wymianę 
informacji, pilnuje aby działania 
podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla unijnego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. 
Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 407
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie Komisja zapewnia 

3. Podczas stanu nadzwyczajnego w Unii
Komisja zapewnia koordynację działań 



AM\802059PL.doc 49/109 PE438.242v01-00

PL

koordynację działań właściwych organów. 
W szczególności Komisja zapewnia 
wymianę informacji, pilnuje aby działania 
podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla wspólnotowego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. 
Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną. 

właściwych organów po konsultacji 
z Grupą Koordynacyjną ds. Gazu. W 
szczególności Komisja zapewnia wymianę 
informacji, pilnuje aby działania 
podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla unijnego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. 
Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną. 

Or. en

Poprawka 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie Komisja zapewnia 
koordynację działań właściwych organów. 
W szczególności Komisja zapewnia 
wymianę informacji, pilnuje aby działania 
podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla wspólnotowego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. 
Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną. 

3. Podczas stanu nadzwyczajnego w Unii
Komisja zapewnia koordynację działań 
właściwych organów po konsultacji 
z Grupą Koordynacyjną ds. Gazu. W 
szczególności Komisja zapewnia wymianę
informacji, pilnuje aby działania 
podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla unijnego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. 
Komisja może zwołać grupę ds. 
zarządzania kryzysowego, w której skład 
wchodzić będą w szczególności 
przedstawiciele branży oraz państw 
członkowskich dotkniętych sytuacją 
nadzwyczajną. 

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 409
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
we Wspólnocie przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja żąda od danego
właściwego organu lub przedsiębiorstwa 
gazowego zmianę podjętych działań.

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
w Unii przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja może wydać 
opinię dla właściwego organu. 

W terminie trzech dni od wysunięcia 
żądania przez Komisję właściwy organ, 
którego to dotyczy, dokonuje zmiany 
podjętych działań i informuje o tym 
Komisję lub uzasadnia, dlaczego nie 
zgadza się z jej żądaniem. W takim 
przypadku Komisja może zmodyfikować 
lub wycofać swoje żądanie.
Jeśli w terminie trzech dni Komisja 
postanowi nie modyfikować ani nie 
wycofywać swojego żądania, właściwy 
organ zastosuje się niezwłocznie do 
żądania Komisji. 

Or. en

Uzasadnienie

Kompetencje Komisji mają na celu zagwarantowanie największej skuteczności działań przy 
zachowaniu przez państwa członkowskie możliwości określania najodpowiedniejszych 
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środków w zależności od własnych szczególnych uwarunkowań krajowych. Należy unikać 
zakłóceń konkurencji oraz ograniczania inicjatyw państw członkowskich i przedsiębiorstw 
europejskich w zakresie projektów i infrastruktury.

Poprawka 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
we Wspólnocie przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja żąda od danego
właściwego organu lub przedsiębiorstwa 
gazowego zmianę podjętych działań.

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
w Unii przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja może wydać 
opinię dla właściwego organu. 

W terminie trzech dni od wysunięcia 
żądania przez Komisję właściwy organ, 
którego to dotyczy, dokonuje zmiany 
podjętych działań i informuje o tym 
Komisję lub uzasadnia, dlaczego nie 
zgadza się z jej żądaniem. W takim 
przypadku Komisja może zmodyfikować 
lub wycofać swoje żądanie.
Jeśli w terminie trzech dni Komisja 
postanowi nie modyfikować ani nie 
wycofywać swojego żądania, właściwy 
organ zastosuje się niezwłocznie do 
żądania Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Kompetencje Komisji mają na celu zagwarantowanie największej skuteczności działań przy 
zachowaniu przez państwa członkowskie możliwości określania najodpowiedniejszych 
środków w zależności od własnych szczególnych uwarunkowań krajowych. Należy unikać 
zakłóceń konkurencji oraz ograniczania inicjatyw państw członkowskich i przedsiębiorstw 
europejskich w zakresie projektów i infrastruktury.
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Poprawka 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
we Wspólnocie przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja żąda od danego 
właściwego organu lub przedsiębiorstwa 
gazowego zmianę podjętych działań.

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
w Unii przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja może zalecić 
danemu właściwemu organowi lub 
przedsiębiorstwu gazowemu zmianę 
podjętych działań.

W terminie trzech dni od wysunięcia 
żądania przez Komisję właściwy organ, 
którego to dotyczy, dokonuje zmiany 
podjętych działań i informuje o tym 
Komisję lub uzasadnia, dlaczego nie 
zgadza się z jej żądaniem. W takim 
przypadku Komisja może zmodyfikować 
lub wycofać swoje żądanie.
Jeśli w terminie trzech dni Komisja 
postanowi nie modyfikować ani nie 
wycofywać swojego żądania, właściwy 
organ zastosuje się niezwłocznie do 
żądania Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

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



AM\802059PL.doc 53/109 PE438.242v01-00

PL

Poprawka 412
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
we Wspólnocie przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja żąda od danego 
właściwego organu lub przedsiębiorstwa 
gazowego zmianę podjętych działań.

4. W przypadku gdy Komisja, w 
porozumieniu z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu, uzna, że działania podjęte w stanie 
nadzwyczajnym we Wspólnocie przez 
jedno z państw członkowskich lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja żąda od danego 
państwa członkowskiego lub 
przedsiębiorstwa gazowego zmiany
podjętych działań.

W terminie trzech dni od wysunięcia 
żądania przez Komisję właściwy organ, 
którego to dotyczy, dokonuje zmiany 
podjętych działań i informuje o tym 
Komisję lub uzasadnia, dlaczego nie 
zgadza się z jej żądaniem. W takim 
przypadku Komisja może zmodyfikować 
lub wycofać swoje żądanie.

W terminie trzech dni od wysunięcia 
żądania przez Komisję dane państwo 
członkowskie, którego to dotyczy, 
dokonuje zmiany podjętych działań i 
informuje o tym Komisję lub uzasadnia, 
dlaczego nie zgadza się z jej żądaniem.

Jeśli w terminie trzech dni Komisja 
postanowi nie modyfikować ani nie 
wycofywać swojego żądania, właściwy 
organ zastosuje się niezwłocznie do 
żądania Komisji. 

Jeśli w terminie trzech dni Komisja 
postanowi nie modyfikować ani nie 
wycofywać swojego żądania, dane 
państwo członkowskie zastosuje się 
niezwłocznie do żądania Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Rola gazu ziemnego w poszczególnych państwach członkowskich, rozbudowa infrastruktury i 
stopień powiązania z sąsiednimi krajami są tak różne, że przed wprowadzeniem odnośnych 
środków każdy przypadek zakłóceń w dostawach powinien zostać rozpatrzony przez zespół 
ekspertów. Odpowiednim organem do realizacji tego zadania jest Grupa Koordynacyjna ds. 
Gazu, której rola wymaga znaczącego wzmocnienia. 
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Poprawka 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
we Wspólnocie przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja żąda od danego 
właściwego organu lub przedsiębiorstwa 
gazowego zmianę podjętych działań.

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
w Unii przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja żąda od danego 
właściwego organu lub przedsiębiorstwa 
gazowego zmiany podjętych działań.
Wniosek Komisji określa, jakie środki ma 
podjąć właściwy organ lub 
przedsiębiorstwo gazowe w celu 
przywrócenia funkcjonowania 
wewnętrznego rynku gazu.

Or. en

Poprawka 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
we Wspólnocie przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja żąda od danego 
właściwego organu lub przedsiębiorstwa 
gazowego zmianę podjętych działań.

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
w Unii przez właściwy organ są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja po należytym 
uwzględnieniu opinii Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu żąda od danego 
właściwego organu zmiany podjętych
działań.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 415
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
we Wspólnocie przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja żąda od danego 
właściwego organu lub przedsiębiorstwa 
gazowego zmianę podjętych działań.

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
w Unii przez właściwy organ są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja po należytym 
uwzględnieniu opinii Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu żąda od danego 
właściwego organu zmiany podjętych 
działań.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami.
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Poprawka 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
we Wspólnocie przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja żąda od danego 
właściwego organu lub przedsiębiorstwa 
gazowego zmianę podjętych działań.

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
w Unii przez właściwy organ są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja po należytym 
uwzględnieniu opinii Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu żąda od danego 
właściwego organu zmiany podjętych 
działań.

Or. en

Uzasadnienie

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, ENTSO-
G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.

Poprawka 417
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
we Wspólnocie przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
w Unii przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
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zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja żąda od danego 
właściwego organu lub przedsiębiorstwa 
gazowego zmianę podjętych działań.

zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja po konsultacjach 
z Grupą Koordynacyjną ds. Gazu żąda od 
danego właściwego organu lub 
przedsiębiorstwa gazowego zmiany
podjętych działań.

Or. en

Poprawka 418
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
we Wspólnocie przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja żąda od danego 
właściwego organu lub przedsiębiorstwa 
gazowego zmianę podjętych działań.

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
w Unii przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja może 
zasugerować danemu właściwemu 
organowi lub przedsiębiorstwu gazowemu
zmianę podjętych działań.

Or. en

Poprawka 419
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech dni od wysunięcia 
żądania przez Komisję właściwy organ, 
którego to dotyczy, dokonuje zmiany 
podjętych działań i informuje o tym 
Komisję lub uzasadnia, dlaczego nie 
zgadza się z jej żądaniem. W takim 

W rozsądnym terminie począwszy od
wysunięcia żądania przez Komisję 
właściwy organ, którego to dotyczy, 
dokonuje zmiany podjętych działań 
i informuje o tym Komisję lub uzasadnia, 
dlaczego nie zgadza się z jej żądaniem. W 
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przypadku Komisja może zmodyfikować 
lub wycofać swoje żądanie.

takim przypadku Komisja może 
zmodyfikować lub wycofać swoje żądanie.

Or. en

Poprawka 420
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli w terminie trzech dni Komisja 
postanowi nie modyfikować ani nie 
wycofywać swojego żądania, właściwy 
organ zastosuje się niezwłocznie do 
żądania Komisji. 

skreślony

Or. en

Poprawka 421
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
w Unii przez właściwe organy lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
niewystarczające do uporania się ze 
stanem nadzwyczajnym w Unii, Komisja 
jest upoważniona do bezpośredniego 
podjęcia działań, poprzez wdrożenie 
środków wymienionych w załączniku II 
i III, w celu natychmiastowego 
przywrócenia dostaw gazu na dotknięte 
rynki. Komisja jest upoważniona do 
bezpośredniego działania aż do momentu 
przywrócenia normalnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
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gazu ziemnego.
Po konsultacjach z właściwymi organami 
Komisja opracowuje unijne mechanizmy 
kompensacyjne oparte na z góry 
określonych rynkowych modelach 
odniesienia, obejmujące odpowiednie 
premie dla przedsiębiorstw gazowych, 
które udostępniły swoje zasoby gazu na 
zaspokojenie potrzeb wynikających ze 
stanu nadzwyczajnego w Unii.

Or. en

Poprawka 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ ani przedsiębiorstwa 
gazowe nie mogą w żadnym momencie 
wprowadzić jakichkolwiek środków 
ograniczających przepływ gazu w ramach 
rynku wewnętrznego.

5. Państwa członkowskie ani właściwe
organy nie mogą wprowadzić 
jakichkolwiek środków przesadnie 
ograniczających przepływ przez granice 
ilości gazu będących przedmiotem umowy, 
chyba że wynikałoby to z ich prawnych 
obowiązków dotyczących kwestii zdrowia, 
bezpieczeństwa i środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Należy precyzyjnie rozdzielić obowiązki między poszczególnymi podmiotami. Jest to 
szczególnie ważne w bardzo poważnych sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy dotkniętych jest 
wiele państw członkowskich, a same mechanizmy rynkowe nie wystarczają już, żeby im stawić 
czoła. Niniejsza poprawka zapewnia także spójność art. 10 ust. 5 oraz art. 9 ust. 3 
proponowanego rozporządzenia. Ponadto przedsiębiorstwa muszą przestrzegać licznych 
przepisów dotyczących powyższych kwestii. Nowe przepisy nie powinny stać z nimi w 
sprzeczności.
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Poprawka 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W stanie nadzwyczajnym we
Wspólnocie państwa członkowskie 
gwarantują utrzymanie transgranicznego 
dostępu do instalacji magazynowych i nie 
wprowadzają jakichkolwiek przepisów 
prawa, które w niewłaściwy sposób 
ograniczałyby dopływ gazu do dotkniętych 
rynków. 

6. W stanie nadzwyczajnym w Unii
państwa członkowskie gwarantują 
utrzymanie transgranicznego dostępu do 
instalacji magazynowych w oparciu o 
dotychczas obowiązujące umowy 
handlowe i nie wprowadzają 
jakichkolwiek przepisów prawa, które w 
niewłaściwy sposób ograniczałyby dopływ 
gazu będącego przedmiotem umowy do 
dotkniętych rynków.

Or. en

Uzasadnienie

Należało wyjaśnić, że dostęp ten jest zapewniany w oparciu o umowy handlowe, aby umowy 
te podlegały ochronie. Należy precyzyjnie rozdzielić obowiązki między poszczególnymi 
podmiotami. Jest to szczególnie ważne w bardzo poważnych sytuacjach nadzwyczajnych, 
kiedy dotkniętych jest wiele państw członkowskich i kiedy mechanizmy rynkowe nie 
wystarczają, żeby im stawić czoła. Umowy handlowe powinny być przestrzegane także w 
przypadku stanu nadzwyczajnego w Unii.

Poprawka 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
w Unii przez właściwe organy lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
niewystarczające, Komisja jest 
upoważniona do bezpośredniego podjęcia 
działań, poprzez wdrożenie środków 
wymienionych w załączniku II i III, w 
celu przywrócenia dostaw gazu na 
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dotknięte rynki.
Po konsultacjach z właściwymi organami 
Komisja opracowuje unijne mechanizmy 
kompensacyjne oparte na z góry 
określonych rynkowych modelach 
odniesienia, obejmujące odpowiednie 
premie dla przedsiębiorstw gazowych, 
które udostępniły swoje zasoby gazu na 
zaspokojenie potrzeb wynikających ze 
stanu nadzwyczajnego w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national 
competent authorities until the normal functioning of the market is restored.  However, if the 
voluntary actions undertaken at national level turn out to be ineffective, the Commission 
should be entitled – as a last resort - to take measures on its own responsibility. Those 
measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the 
functioning of internal market and should be also accompanied by a compensation 
mechanism, securing the minimal interests of the gas undertakings making their gas 
resources available. 

Poprawka 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja sporządzi stałą listę rezerwową 
członków grupy zadaniowej ds. 
monitorowania, na której znajdą się 
eksperci branżowi oraz przedstawiciele 
Komisji. Grupa ta może zostać zwołana w 
razie potrzeby, a jej zadaniem jest 
monitorowanie przepływu gazu na 
terytorium Wspólnoty i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-dostawcami i 
krajami tranzytu. 

7. Komisja sporządzi stałą listę rezerwową 
członków grupy zadaniowej ds. 
monitorowania, na której znajdą się
eksperci branżowi oraz przedstawiciele 
Komisji, jak również personel podlegający 
komisarzowi ds. energii, a także 
wiceprzewodniczącemu 
Komisji/wysokiemu przedstawicielowi ds. 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 
Grupa ta może zostać zwołana w razie 
potrzeby, a jej zadaniem jest 
monitorowanie przepływu gazu na 
terytorium Unii i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
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we współpracy z krajami-dostawcami i 
krajami tranzytu.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 426
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja sporządzi stałą listę rezerwową 
członków grupy zadaniowej ds. 
monitorowania, na której znajdą się 
eksperci branżowi oraz przedstawiciele 
Komisji. Grupa ta może zostać zwołana 
w razie potrzeby, a jej zadaniem jest 
monitorowanie przepływu gazu na 
terytorium Wspólnoty i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-dostawcami 
i krajami tranzytu.

7. Komisja sporządzi stałą listę rezerwową 
członków grupy zadaniowej ds. 
monitorowania, na której znajdą się 
eksperci branżowi oraz przedstawiciele 
Komisji. Grupa ta może zostać zwołana 
w razie potrzeby, a jej zadaniem jest 
monitorowanie przepływu gazu na 
terytorium Wspólnoty i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-dostawcami 
i krajami tranzytu. Przy wyborze ekspertów 
i przedstawicieli Komisji należy w równym 
stopniu uwzględnić aspekty zawodowe 
i zasadę równowagi regionalnej.

Or. hu

Uzasadnienie

Uczestnicy prac grupy zadaniowej ds. monitorowania powinni zostać powołani w oparciu 
o zasadę równowagi regionalnej i na podstawie specjalistycznej wiedzy technicznej. Eksperci 
z niezbędną wiedzą lokalną mogą odegrać istotną rolę podczas rozwiązywania regionalnych 
kryzysów dostaw. 
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Poprawka 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja sporządzi stałą listę rezerwową 
członków grupy zadaniowej ds. 
monitorowania, na której znajdą się 
eksperci branżowi oraz przedstawiciele 
Komisji. Grupa ta może zostać zwołana w 
razie potrzeby, a jej zadaniem jest 
monitorowanie przepływu gazu na 
terytorium Wspólnoty i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-dostawcami i 
krajami tranzytu. 

7. Komisja, po należytym uwzględnieniu 
opinii Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu,
sporządzi stałą listę rezerwową członków 
grupy zadaniowej ds. monitorowania, na 
której znajdą się eksperci branżowi oraz 
przedstawiciele Komisji. Grupa ta może 
zostać zwołana w razie potrzeby, a jej 
zadaniem jest monitorowanie przepływu 
gazu na terytorium Unii i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-producentami i 
krajami tranzytu.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja sporządzi stałą listę rezerwową 
członków grupy zadaniowej ds. 
monitorowania, na której znajdą się 
eksperci branżowi oraz przedstawiciele 
Komisji. Grupa ta może zostać zwołana w 

7. Komisja, po należytym uwzględnieniu 
opinii Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu,
sporządzi stałą listę rezerwową członków 
grupy zadaniowej ds. monitorowania, na 
której znajdą się eksperci branżowi oraz 
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razie potrzeby, a jej zadaniem jest 
monitorowanie przepływu gazu na 
terytorium Wspólnoty i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-dostawcami i 
krajami tranzytu. 

przedstawiciele Komisji. Grupa ta może 
zostać zwołana w razie potrzeby, a jej 
zadaniem jest monitorowanie przepływu 
gazu na terytorium Unii i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-producentami i 
krajami tranzytu.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja sporządzi stałą listę rezerwową 
członków grupy zadaniowej ds. 
monitorowania, na której znajdą się 
eksperci branżowi oraz przedstawiciele 
Komisji. Grupa ta może zostać zwołana w 
razie potrzeby, a jej zadaniem jest 
monitorowanie przepływu gazu na 
terytorium Wspólnoty i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat,
we współpracy z krajami-dostawcami i 
krajami tranzytu. 

7. Komisja, po należytym uwzględnieniu 
opinii Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu,
sporządzi stałą listę rezerwową członków 
grupy zadaniowej ds. monitorowania, na 
której znajdą się eksperci branżowi oraz 
przedstawiciele Komisji. Grupa ta może 
zostać zwołana w razie potrzeby, a jej 
zadaniem jest monitorowanie przepływu 
gazu na terytorium Unii i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-producentami i 
krajami tranzytu.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja sporządzi stałą listę rezerwową 
członków grupy zadaniowej ds. 
monitorowania, na której znajdą się 
eksperci branżowi oraz przedstawiciele 
Komisji. Grupa ta może zostać zwołana w 
razie potrzeby, a jej zadaniem jest 
monitorowanie przepływu gazu na 
terytorium Wspólnoty i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-dostawcami i 
krajami tranzytu. 

7. Komisja, po należytym uwzględnieniu 
opinii Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu,
sporządzi stałą listę rezerwową członków 
grupy zadaniowej ds. monitorowania, na 
której znajdą się eksperci branżowi oraz 
przedstawiciele Komisji. Grupa ta może 
zostać zwołana w razie potrzeby, a jej 
zadaniem jest monitorowanie przepływu 
gazu na terytorium Unii i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-producentami i 
krajami tranzytu.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Grupa ta powinna zatem 
ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym zakresie 
Komisja powinna regularnie zasięgać opinii grupy, zgodnie z postanowieniami omawianego 
rozporządzenia.
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Poprawka 431
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja sporządzi stałą listę rezerwową 
członków grupy zadaniowej ds. 
monitorowania, na której znajdą się 
eksperci branżowi oraz przedstawiciele 
Komisji. Grupa ta może zostać zwołana w 
razie potrzeby, a jej zadaniem jest 
monitorowanie przepływu gazu na 
terytorium Wspólnoty i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-dostawcami i 
krajami tranzytu. 

7. Komisja, po skonsultowaniu się z 
Grupą Koordynacyjną ds. Gazu, sporządzi 
stałą listę rezerwową członków grupy 
zadaniowej ds. monitorowania, na której 
znajdą się eksperci branżowi oraz 
przedstawiciele Komisji. Grupa ta może 
zostać zwołana w razie potrzeby, a jej 
zadaniem jest monitorowanie przepływu 
gazu na terytorium Unii i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-dostawcami i 
krajami tranzytu. 

Or. en

Poprawka 432
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja sporządzi stałą listę rezerwową 
członków grupy zadaniowej ds. 
monitorowania, na której znajdą się 
eksperci branżowi oraz przedstawiciele 
Komisji. Grupa ta może zostać zwołana w 
razie potrzeby, a jej zadaniem jest 
monitorowanie przepływu gazu na 
terytorium Wspólnoty i poza nim oraz 
przedstawianie sprawozdań na ten temat, 
we współpracy z krajami-dostawcami i 
krajami tranzytu. 

7. Komisja sporządzi stałą listę rezerwową 
członków grupy zadaniowej ds. 
monitorowania, na której znajdą się 
eksperci branżowi oraz przedstawiciele 
wszystkich państw członkowskich. Grupa 
ta może zostać zwołana w razie potrzeby, a 
jej zadaniem jest monitorowanie 
przepływu gazu na terytorium Unii i poza 
nim oraz przedstawianie sprawozdań na ten 
temat, zawsze we współpracy z krajami-
dostawcami i krajami tranzytu.

Or. en
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Poprawka 433
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ułatwienia koordynacji środków 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw 
ustanawia się Grupę Koordynacyjną ds. 
Gazu. Grupa składa się z przedstawicieli 
właściwych organów, ACER, ENTSO-G i 
organizacji reprezentujących interesy 
przedmiotowej branży i zainteresowanych 
odbiorców. Komisja decyduje o składzie 
grupy przy zachowaniu jej 
reprezentatywności oraz przewodniczy 
grupie. Grupa uchwala swój regulamin 
wewnętrzny.

1. W celu ułatwienia koordynacji środków 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw 
ustanawia się Grupę Koordynacyjną ds. 
Gazu. Grupa składa się z przedstawicieli 
właściwych organów, krajowych organów 
regulacyjnych (jeżeli nie są częścią 
właściwych organów), ACER, ENTSO-G i 
organizacji reprezentujących interesy 
przedmiotowej branży, przemysłu 
elektroenergetycznego i zainteresowanych 
odbiorców. Komisja decyduje o składzie 
grupy przy zachowaniu jej 
reprezentatywności oraz przewodniczy 
grupie. Grupa uchwala swój regulamin 
wewnętrzny.

Or. de

Uzasadnienie

Grupa Koordynacyjna ds. Gazu odegrała kluczową rolę podczas ostatniego kryzysu 
gazowego. Nadzorowanie przez Komisję planów krajowych i zapewnienie określonego 
stopnia harmonizacji jest z pewnością korzystne, jednak Grupa Koordynacyjna ds. Gazu 
powinna nadal odgrywać zasadniczą rolę. Należy zwiększyć kompetencje tej grupy.

Poprawka 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ułatwienia koordynacji środków 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw 
ustanawia się Grupę Koordynacyjną ds. 
Gazu. Grupa składa się z przedstawicieli 
właściwych organów, ACER, ENTSO-G i 
organizacji reprezentujących interesy 

1. W celu ułatwienia koordynacji środków 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw 
ustanawia się Grupę Koordynacyjną ds. 
Gazu. Grupa składa się z przedstawicieli 
właściwych organów, ACER, ENTSO-G i 
organizacji reprezentujących interesy 
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przedmiotowej branży i zainteresowanych 
odbiorców. Komisja decyduje o składzie 
grupy przy zachowaniu jej 
reprezentatywności oraz przewodniczy 
grupie. Grupa uchwala swój regulamin 
wewnętrzny.

przedmiotowej branży i zainteresowanych 
odbiorców, a także przedstawicieli 
przemysłu energetycznego. Komisja 
decyduje o składzie grupy przy 
zachowaniu jej reprezentatywności oraz 
przewodniczy grupie. Grupa uchwala swój 
regulamin wewnętrzny.

Or. en

Uzasadnienie

Rola Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu jest bardzo ważna, a ponieważ jej funcje znacznie 
wykraczają poza doradztwo, gdyż dokonuje ona także oceny zaopatrzenia w gaz oraz jest 
stosowną platformą współpracy wszystkich podmiotów, powinna składać się również z 
przedstawicieli przemysłu elektro-energetycznego.

Poprawka 435
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ułatwienia koordynacji środków 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw 
ustanawia się Grupę Koordynacyjną ds. 
Gazu. Grupa składa się z przedstawicieli 
właściwych organów, ACER, ENTSO-G i 
organizacji reprezentujących interesy 
przedmiotowej branży i zainteresowanych 
odbiorców. Komisja decyduje o składzie 
grupy przy zachowaniu jej 
reprezentatywności oraz przewodniczy 
grupie. Grupa uchwala swój regulamin 
wewnętrzny.

1. W celu ułatwienia koordynacji środków 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw 
ustanawia się Grupę Koordynacyjną ds. 
Gazu. Grupa składa się z przedstawicieli 
wszystkich państw członkowskich, ACER, 
ENTSO-G i organizacji reprezentujących 
interesy przedmiotowej branży i 
zainteresowanych odbiorców. Należy 
zagwarantować, że wszystkie państwa 
członkowskie są reprezentowane.

Or. en
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Poprawka 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W grupie zagwarantowana jest 
reprezentatywność wszystkich 
zainteresowanych stron, ustalana w 
oparciu o specyfikę tematów w dziedzinie 
bezpieczeństwa, a w przypadku stanu 
nadzwyczajnego mająca związek z 
regionami zaangażowanymi w 
przewidzianą dla niego procedurę.

Or. it

Uzasadnienie

Grupa koordynująca będzie miała zmienny skład w zależności od poruszanych kwestii.

Poprawka 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Grupa Koordynacyjna ds. Gazu wspiera
Komisję zwłaszcza w kwestiach 
związanych z: 

2. Zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia Grupa Koordynacyjna ds. 
Gazu ściśle współpracuje z Komisją
zwłaszcza w kwestiach związanych z:

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Grupa ta powinna zatem 
ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym zakresie należy 
rutynowo konsultować się z grupą zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Grupa Koordynacyjna ds. Gazu wspiera
Komisję zwłaszcza w kwestiach 
związanych z: 

2. Zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia Grupa Koordynacyjna ds. 
Gazu ściśle współpracuje z Komisją
zwłaszcza w kwestiach związanych z:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Grupa Koordynacyjna ds. Gazu wspiera
Komisję zwłaszcza w kwestiach 
związanych z: 

2. Zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia Grupa Koordynacyjna ds. 
Gazu ściśle współpracuje z Komisją
zwłaszcza w kwestiach związanych z:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Grupa Koordynacyjna ds. Gazu wspiera
Komisję zwłaszcza w kwestiach 
związanych z: 

2. Zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia Grupa Koordynacyjna ds. 
Gazu ściśle współpracuje z Komisją
zwłaszcza w kwestiach związanych z:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 441
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Grupa Koordynacyjna ds. Gazu wspiera 
Komisję zwłaszcza w kwestiach 
związanych z: 

2. Grupa Koordynacyjna ds. Gazu 
współpracuje z Komisją zwłaszcza w 
kwestiach związanych z:

Or. de
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Uzasadnienie

Grupa Koordynacyjna ds. Gazu odegrała kluczową rolę podczas ostatniego kryzysu 
gazowego. Nadzorowanie przez Komisję planów krajowych i zapewnianie określonego 
stopnia harmonizacji jest z pewnością korzystne, jednak Grupa Koordynacyjna ds. Gazu 
powinna nadal odgrywać zasadniczą rolę. Należy zwiększyć kompetencje tej grupy.

Poprawka 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poziomem bezpieczeństwa dostaw, 
poziomami odniesienia i metodami oceny;

d) poziomem bezpieczeństwa dostaw, 
poziomami odniesienia i metodami oceny
ryzyka i wpływu;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poziomem bezpieczeństwa dostaw, 
poziomami odniesienia i metodami oceny;

d) poziomem bezpieczeństwa dostaw, 
poziomami odniesienia i metodami oceny
ryzyka i wpływu;

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poziomem bezpieczeństwa dostaw, 
poziomami odniesienia i metodami oceny;

d) poziomem bezpieczeństwa dostaw, 
poziomami odniesienia i metodami oceny
ryzyka i wpływu;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poziomem bezpieczeństwa dostaw, 
poziomami odniesienia i metodami oceny;

d) poziomem bezpieczeństwa dostaw, 
poziomami odniesienia i metodami oceny
ryzyka i wpływu;
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 446
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) realizacją planów; g) realizacją i przeglądem planów działań 
zapobiegawczych i planów na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej;

Or. en

Poprawka 447
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) realizacją planów; g) realizacją, przeglądem i 
unieważnieniem planów;

Or. en
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Poprawka 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) realizacją planów; g) przeglądem i realizacją planów;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) realizacją planów; g) przeglądem i realizacją planów;

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Grupa ta powinna zatem 
ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym zakresie 
Komisja powinna regularnie zasięgać opinii grupy, zgodnie z postanowieniami omawianego 
rozporządzenia. 
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Poprawka 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) realizacją planów; g) przeglądem i realizacją planów;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) realizacją planów; g) przeglądem i realizacją planów;

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Grupa ta powinna zatem 
ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym zakresie 
Komisja powinna regularnie zasięgać opinii grupy, zgodnie z postanowieniami omawianego 
rozporządzenia.
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Poprawka 452
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przy stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia Grupie Koordynacyjnej 
ds. Gazu przedstawia się jedynie wersje 
informacji niemające charakteru 
poufnego.

Or. en

Poprawka 453
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja regularnie zwołuje posiedzenia 
Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu.

3. Grupa Koordynacyjna ds. Gazu odbywa 
regularnie posiedzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Grupa Koordynacyjna ds. Gazu odegrała kluczową rolę podczas ostatniego kryzysu 
gazowego. Nadzorowanie przez Komisję planów krajowych i zapewnianie określonego 
stopnia harmonizacji jest z pewnością korzystne, jednak Grupa Koordynacyjna ds. Gazu 
powinna nadal odgrywać zasadniczą rolę. Należy zwiększyć kompetencje tej grupy.
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Poprawka 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Można utworzyć regionalne podgrupy 
Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu 
składające się z członków z danego 
regionu. Praca regionalnych podgrup jest 
monitorowana przez Grupę 
Koordynacyjną ds. Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja celów regionalnych określonych w przedmiotowym rozporządzeniu ściśle zależy od 
rozważenia przez wszystkie zainteresowane instytucje oraz przedsiębiorstwa gazowe 
sposobów skutecznej współpracy. Skuteczność Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu może np. być 
zwiększona przez umożliwienie utworzenia specjalnych podgrup zajmujących się kwestiami 
bezpieczeństwa dostaw na szczeblu regionalnym.

Poprawka 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przy stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia Grupie Koordynacyjnej 
ds. Gazu przedstawia się jedynie wersje 
informacji niemające charakteru 
poufnego.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając członkostwo w Grupie Koordynacyjnej ds. Gazu, przekazywanie poufnych 
informacji może poważnie naruszać interesy handlowe przedsiębiorstw, utrudniać 
wykonywanie umów, prowadzić do zakłóceń na rynku, a nawet zagrażać bezpieczeństwu 
dostaw (zwłaszcza jeżeli chodzi o konieczność zachowania siły przetargowej unijnych 
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dostawców gazu w negocjacjach z producentami z zewnątrz).

Poprawka 456
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stanie nadzwyczajnym właściwy 
organ dysponuje codziennie w 
szczególności następującymi 
informacjami:

1. Począwszy od ...*, w stanie 
nadzwyczajnym właściwy organ dysponuje 
codziennie w szczególności następującymi 
informacjami:
* Dz.U.: proszę wstawić datę: 6 miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, żeby informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1, były dostępne właściwemu 
organowi codziennie w sytuacji kryzysowej. Ponieważ między właściwym organem a 
uczestnikami rynku musi zostać zorganizowana niezbędna komunikacja, żeby umożliwić 
przekazywanie danych, należy przewidzieć 6-miesięczny okres na wdrożenie.

Poprawka 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wielkość przepływu gazu na godzinę we 
wszystkich granicznych punktach wejścia i 
punktach wyjścia, a także we wszystkich 
punktach przyłączenia obiektów 
produkcyjnych do sieci, instalacji 
magazynowych i instalacji LNG w mln 
m3/dobę;

b) wielkość przepływu gazu na godzinę we 
wszystkich granicznych punktach wejścia i 
punktach wyjścia, a także we wszystkich 
punktach przyłączenia sieci przesyłowej do 
obiektów produkcyjnych, instalacji 
magazynowych lub terminala LNG;

Or. en
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Poprawka 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wielkość przepływu gazu na godzinę we 
wszystkich granicznych punktach wejścia i 
punktach wyjścia, a także we wszystkich 
punktach przyłączenia obiektów 
produkcyjnych do sieci, instalacji 
magazynowych i instalacji LNG w mln 
m3/dobę;

b) wielkość przepływu gazu na godzinę we 
wszystkich granicznych punktach wejścia i 
punktach wyjścia, a także we wszystkich 
punktach przyłączenia sieci przesyłowej do 
obiektów produkcyjnych, instalacji 
magazynowych lub terminala LNG;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje proponowany art. 12 ust. 1 lit. b). Zmienia również proponowany art. 12 
ust. 1 lit. c), aby zapewnić jego zgodność z realiami rynkowymi, ponieważ w praktyce 
dostępne będą tylko najdokładniejsze dane szacunkowe. Ponadto tekst zaproponowany przez 
PGNiG nie wyszczególnia ilości, ale oczywiste jest, że wielkość przepływu gazu na godzinę 
powinna być podawana w mln m3/godz., a nie w mln m3/dobę, jak proponuje to KE.

Poprawka 459
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wielkość przepływu gazu na godzinę we 
wszystkich granicznych punktach wejścia i 
punktach wyjścia, a także we wszystkich 
punktach przyłączenia obiektów 
produkcyjnych do sieci, instalacji 
magazynowych i instalacji LNG w mln 
m3/dobę;

b) wielkość przepływu gazu na godzinę we 
wszystkich granicznych punktach wejścia i 
punktach wyjścia, a także we wszystkich 
punktach przyłączenia sieci przesyłowej do 
obiektów produkcyjnych, instalacji 
magazynowych lub terminala LNG;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje proponowany art. 12 ust. 1 lit. b). Zmienia również proponowany art. 12 



AM\802059PL.doc 81/109 PE438.242v01-00

PL

ust. 1 lit. c), aby zapewnić jego zgodność z realiami rynkowymi, ponieważ w praktyce 
dostępne będą tylko najdokładniejsze dane szacunkowe.

Poprawka 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wielkość przepływu gazu na godzinę we 
wszystkich granicznych punktach wejścia i 
punktach wyjścia, a także we wszystkich 
punktach przyłączenia obiektów 
produkcyjnych do sieci, instalacji 
magazynowych i instalacji LNG w mln 
m3/dobę;

b) wielkość przepływu gazu na godzinę we 
wszystkich granicznych punktach wejścia i 
punktach wyjścia, a także we wszystkich 
punktach przyłączenia sieci przesyłowej do 
obiektów produkcyjnych, instalacji 
magazynowych lub terminala LNG;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje proponowany art. 12 ust. 1 lit. b). Zmienia również proponowany art. 12 
ust. 1 lit. c), aby zapewnić jego zgodność z realiami rynkowymi, ponieważ w praktyce 
dostępne będą tylko najdokładniejsze dane szacunkowe.

Poprawka 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wielkość przepływu gazu na godzinę we 
wszystkich granicznych punktach wejścia i 
punktach wyjścia, a także we wszystkich 
punktach przyłączenia obiektów 
produkcyjnych do sieci, instalacji 
magazynowych i instalacji LNG w mln 
m3/dobę;

b) wielkość przepływu gazu na godzinę we 
wszystkich granicznych punktach wejścia i 
punktach wyjścia, a także we wszystkich 
punktach przyłączenia sieci przesyłowej do 
obiektów produkcyjnych, instalacji 
magazynowych lub terminala LNG;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka precyzuje proponowany art. 12 ust. 1 lit. b). Zmienia również proponowany art. 12 
ust. 1 lit. c), aby zapewnić jego zgodność z realiami rynkowymi, ponieważ w praktyce 
dostępne będą tylko najdokładniejsze dane szacunkowe.

Poprawka 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyrażony w dniach okres, przez który 
możliwe jest zapewnienie dostaw gazu 
odbiorcom chronionym.

c) wyrażony w dniach okres, przez który 
oczekuje się, że mogą być zapewnione 
dostawy gazu odbiorcom chronionym.

Or. en

Poprawka 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyrażony w dniach okres, przez który 
możliwe jest zapewnienie dostaw gazu 
odbiorcom chronionym.

c) wyrażony w dniach okres, przez który 
oczekuje się, że mogą być zapewnione 
dostawy gazu odbiorcom chronionym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje proponowany art. 12 ust. 1 lit. b). Zmienia również proponowany art. 12 
ust. 1 lit. c), aby zapewnić jego zgodność z realiami rynkowymi, ponieważ w praktyce 
dostępne będą tylko najdokładniejsze dane szacunkowe. Ponadto tekst zaproponowany przez 
PGNiG nie wyszczególnia ilości, ale oczywiste jest, że wielkość przepływu gazu na godzinę 
powinna być podawana w mln m3/godz., a nie w mln m3/dobę, jak proponuje to KE.
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Poprawka 464
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyrażony w dniach okres, przez który 
możliwe jest zapewnienie dostaw gazu 
odbiorcom chronionym.

c) wyrażony w dniach okres, przez który 
oczekuje się, że mogą być zapewnione 
dostawy gazu odbiorcom chronionym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje proponowany art. 12 ust. 1 lit. b). Zmienia również proponowany art. 12 
ust. 1 lit. c), aby zapewnić jego zgodność z realiami rynkowymi, ponieważ w praktyce 
dostępne będą tylko najdokładniejsze dane szacunkowe.

Poprawka 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyrażony w dniach okres, przez który
możliwe jest zapewnienie dostaw gazu 
odbiorcom chronionym.

c) wyrażony w dniach okres, przez który
oczekuje się, że mogą być zapewnione 
dostawy gazu odbiorcom chronionym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje proponowany art. 12 ust. 1 lit. b). Zmienia również proponowany art. 12 
ust. 1 lit. c), aby dostosować go do realiów rynkowych, ponieważ w praktyce dostępne będą 
tylko najlepsze szacunki.
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Poprawka 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyrażony w dniach okres, przez który
możliwe jest zapewnienie dostaw gazu 
odbiorcom chronionym.

c) wyrażony w dniach okres, przez który
oczekuje się, że mogą być zapewnione 
dostawy gazu odbiorcom chronionym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje proponowany art. 12 ust. 1 lit. b). Zmienia również proponowany art. 12 
ust. 1 lit. c), aby dostosować go do realiów rynkowych, ponieważ w praktyce dostępne będą 
tylko najlepsze szacunki.

Poprawka 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po zakończeniu stanu nadzwyczajnego 
właściwy organ niezwłocznie przedstawia 
Komisji szczegółową ocenę tego stanu oraz 
skuteczności podjętych środków, w tym 
ocenę skutków gospodarczych stanu 
nadzwyczajnego, wpływu przestawienia 
się na paliwa alternatywne na poziom 
emisji, wpływu na branżę 
elektroenergetyczną oraz pomocy 
udzielonej Wspólnocie i państwom 
członkowskim lub od nich uzyskanej.

5. Po zakończeniu stanu nadzwyczajnego 
właściwy organ niezwłocznie przedstawia 
Komisji szczegółową ocenę tego stanu oraz 
skuteczności podjętych środków, w tym 
ocenę skutków gospodarczych stanu 
nadzwyczajnego, wpływu przestawienia 
się na paliwa alternatywne na poziom 
emisji, wpływu na branżę 
elektroenergetyczną oraz pomocy 
udzielonej Unii i państwom członkowskim 
lub od nich uzyskanej. Komisja dokonuje 
analizy ocen państw członkowskich 
i przedstawia jej wyniki w skróconej 
formie Grupie Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po zakończeniu stanu nadzwyczajnego 
właściwy organ niezwłocznie przedstawia 
Komisji szczegółową ocenę tego stanu oraz 
skuteczności podjętych środków, w tym 
ocenę skutków gospodarczych stanu 
nadzwyczajnego, wpływu przestawienia 
się na paliwa alternatywne na poziom 
emisji, wpływu na branżę 
elektroenergetyczną oraz pomocy 
udzielonej Wspólnocie i państwom 
członkowskim lub od nich uzyskanej.

5. Po zakończeniu stanu nadzwyczajnego 
właściwy organ niezwłocznie przedstawia 
Komisji szczegółową ocenę tego stanu oraz 
skuteczności podjętych środków, w tym 
ocenę skutków gospodarczych stanu 
nadzwyczajnego, wpływu przestawienia 
się na paliwa alternatywne na poziom 
emisji, wpływu na branżę 
elektroenergetyczną oraz pomocy 
udzielonej Unii i państwom członkowskim 
lub od nich uzyskanej. Komisja dokonuje 
analizy ocen państw członkowskich 
i przedstawia jej wyniki w skróconej 
formie Grupie Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Jako organ ekspercki, w którego skład wchodzą różne zainteresowane strony (przedstawiciele 
sektora gazowego, ENTSO-G, odnośni klienci, właściwe organy krajowe i ACER), Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu wydaje się najlepszym forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz 
formalnych konsultacji i koordynacji z zainteresowanymi stronami. Grupa ta powinna zatem 
ułatwiać koordynację środków związanych z bezpieczeństwem dostaw. W tym zakresie należy 
rutynowo konsultować się z grupą zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po zakończeniu stanu nadzwyczajnego 
właściwy organ niezwłocznie przedstawia 
Komisji szczegółową ocenę tego stanu oraz 
skuteczności podjętych środków, w tym 
ocenę skutków gospodarczych stanu 
nadzwyczajnego, wpływu przestawienia 
się na paliwa alternatywne na poziom 
emisji, wpływu na branżę 
elektroenergetyczną oraz pomocy 
udzielonej Wspólnocie i państwom 
członkowskim lub od nich uzyskanej.

5. Po zakończeniu stanu nadzwyczajnego 
właściwy organ niezwłocznie przedstawia 
Komisji szczegółową ocenę tego stanu oraz 
skuteczności podjętych środków, w tym 
ocenę skutków gospodarczych stanu 
nadzwyczajnego, wpływu przestawienia 
się na paliwa alternatywne na poziom 
emisji, wpływu na branżę 
elektroenergetyczną oraz pomocy 
udzielonej Unii i państwom członkowskim 
lub od nich uzyskanej. Komisja dokonuje 
analizy ocen państw członkowskich 
i przedstawia jej wyniki w skróconej 
formie Grupie Koordynacyjnej ds. Gazu.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 470
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu; 

a) państwa członkowskie informują 
Komisję o wszystkich istniejących
umowach międzyrządowych zawartych 
z krajami trzecimi, które mają wpływ na 
rozwój infrastruktury gazowniczej i dostaw 
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przed zawarciem nowych umów 
międzyrządowych państwa członkowskie 
informują Komisję celem oceny zgodności 
tych umów z przepisami rynku 
wewnętrznego;

gazu; przed zawarciem nowych umów 
międzyrządowych państwa członkowskie 
informują Komisję celem oceny zgodności 
tych umów z przepisami rynku 
wewnętrznego;

Or. hu

Uzasadnienie

Przekazywanie umów z krajami trzecimi budzi obawy w odniesieniu do poufności informacji 
istotnych ze względów handlowych.

Poprawka 471
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu;
przed zawarciem nowych umów 
międzyrządowych państwa członkowskie 
informują Komisję celem oceny zgodności 
tych umów z przepisami rynku 
wewnętrznego; 

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu;

Or. en

Uzasadnienie

W projekcie rozporządzenia wymaga się informacji, które nie wydają się konieczne do 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, mogłyby natomiast spowodować bardzo poważne 
problemy dotyczące poufności. Poprawka skupia się zatem na informacjach, które służą 
realizacji celów rozporządzenia.
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Poprawka 472
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu; 
przed zawarciem nowych umów 
międzyrządowych państwa członkowskie 
informują Komisję celem oceny zgodności 
tych umów z przepisami rynku 
wewnętrznego;

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu;

Or. en

Uzasadnienie

W projekcie rozporządzenia wymaga się informacji, które nie wydają się konieczne do 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, mogłyby natomiast spowodować bardzo poważne 
problemy dotyczące poufności. Poprawka skupia się zatem na informacjach, które służą 
realizacji celów rozporządzenia.

Poprawka 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu; 
przed zawarciem nowych umów 
międzyrządowych państwa członkowskie 
informują Komisję celem oceny zgodności 
tych umów z przepisami rynku 
wewnętrznego;

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu;
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Or. en

Uzasadnienie

W projekcie rozporządzenia wymaga się informacji, które nie wydają się konieczne do 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, mogłyby natomiast spowodować bardzo poważne 
problemy dotyczące poufności. Poprawka skupia się zatem na informacjach, które służą 
realizacji celów rozporządzenia.

Poprawka 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu; 
przed zawarciem nowych umów 
międzyrządowych państwa członkowskie 
informują Komisję celem oceny zgodności 
tych umów z przepisami rynku 
wewnętrznego;

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu;

Or. en

Uzasadnienie

W projekcie rozporządzenia wymaga się informacji, które nie wydają się konieczne do 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, mogłyby natomiast spowodować bardzo poważne 
problemy dotyczące poufności. Poprawka skupia się zatem na informacjach, które służą 
realizacji celów rozporządzenia.
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Poprawka 475
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu;
przed zawarciem nowych umów 
międzyrządowych państwa członkowskie 
informują Komisję celem oceny zgodności 
tych umów z przepisami rynku 
wewnętrznego;

a) państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty istniejących umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi, które mają wpływ na rozwój 
infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu;
po zawarciu nowych umów 
międzyrządowych państwa członkowskie 
informują Komisję;

Or. en

Poprawka 476
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstwa gazowe przekazują
Komisji następujące informacje na temat 
umów zawartych z dostawcami z krajów 
trzecich:

b) W konsultacji z państwami 
członkowskimi i Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu Komisja określa informacje mające 
rzeczywiste znaczenie dla oceny 
bezpieczeństwa dostaw gazu. Na tej 
podstawie właściwe organy mogą
przekazują Komisji w skróconej formie
następujące informacje na temat umów 
zawartych przez przedsiębiorstwa gazowe 
z poszczególnych państw członkowskich
z dostawcami z krajów trzecich:

- okres obowiązywania umowy 
i postanowienia dotyczące jej przedłużenia;

- okres obowiązywania umowy 
i postanowienia dotyczące jej przedłużenia;

- łączne ilości gazu będące przedmiotem 
umowy, w skali roku oraz średnio 
miesięcznie;

- łączne ilości gazu będące przedmiotem 
umowy, w skali roku oraz średnio 
miesięcznie;
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- elastyczność w zakresie ilości gazu 
będących przedmiotem umowy, w tym 
postanowienia dotyczące zobowiązań 
„bierz lub płać”.
- określone w umowie punkty dostawy. - określone w umowie punkty dostawy.

Or. en

Poprawka 477
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstwa gazowe przekazują 
Komisji następujące informacje na temat 
umów zawartych z dostawcami z krajów 
trzecich:

b) właściwe organy przekazują Komisji
w skróconej formie następujące informacje 
na temat umów zawartych przez 
przedsiębiorstwa gazowe na ich 
terytorium z producentami z krajów 
trzecich:

- okres obowiązywania umowy
i postanowienia dotyczące jej 
przedłużenia;

- okres obowiązywania umowy;

- łączne ilości gazu będące przedmiotem
umowy, w skali roku oraz średnio 
miesięcznie;

- dostępne ilości gazu będące przedmiotem
umowy, w skali roku i miesiąca oraz 
średnio miesięcznie;

- elastyczność w zakresie ilości gazu 
będących przedmiotem umowy, w tym 
postanowienia dotyczące zobowiązań 
„bierz lub płać”.
- określone w umowie punkty dostawy. - określone w umowie punkty dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

W projekcie rozporządzenia wymaga się informacji, które nie wydają się konieczne do 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, mogłyby natomiast spowodować bardzo poważne 
problemy dotyczące poufności. Poprawka skupia się zatem na informacjach, które służą 
realizacji celów rozporządzenia.
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Poprawka 478
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstwa gazowe przekazują 
Komisji następujące informacje na temat 
umów zawartych z dostawcami z krajów 
trzecich:

b) właściwe organy przekazują Komisji
w skróconej formie następujące informacje 
na temat umów zawartych przez 
przedsiębiorstwa gazowe na ich 
terytorium z producentami z krajów 
trzecich:

- okres obowiązywania umowy
i postanowienia dotyczące jej 
przedłużenia;

- okres obowiązywania umowy;

- łączne ilości gazu będące przedmiotem
umowy, w skali roku oraz średnio 
miesięcznie;

- dostępne ilości gazu będące przedmiotem
umowy, w skali roku i miesiąca oraz 
średnio miesięcznie;

- elastyczność w zakresie ilości gazu 
będących przedmiotem umowy, w tym 
postanowienia dotyczące zobowiązań 
„bierz lub płać”.
- określone w umowie punkty dostawy. - określone w umowie punkty dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

W projekcie rozporządzenia wymaga się informacji, które nie wydają się konieczne do 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, mogłyby natomiast spowodować bardzo poważne 
problemy dotyczące poufności. Poprawka skupia się zatem na informacjach, które służą 
realizacji celów rozporządzenia.

Poprawka 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstwa gazowe przekazują 
Komisji następujące informacje na temat 

b) właściwe organy przekazują Komisji
w skróconej formie następujące informacje 
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umów zawartych z dostawcami z krajów 
trzecich:

na temat umów zawartych przez 
przedsiębiorstwa gazowe na ich 
terytorium z producentami z krajów 
trzecich:

- okres obowiązywania umowy
i postanowienia dotyczące jej 
przedłużenia;

- okres obowiązywania umowy;

- łączne ilości gazu będące przedmiotem 
umowy, w skali roku oraz średnio 
miesięcznie;

- dostępne ilości gazu będące przedmiotem
umowy, w skali roku i miesiąca oraz 
średnio miesięcznie;

- elastyczność w zakresie ilości gazu 
będących przedmiotem umowy, w tym 
postanowienia dotyczące zobowiązań 
„bierz lub płać”.
- określone w umowie punkty dostawy. - określone w umowie punkty dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

W projekcie rozporządzenia wymaga się informacji, które nie wydają się konieczne do 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, mogłyby natomiast spowodować bardzo poważne 
problemy dotyczące poufności. Poprawka skupia się zatem na informacjach, które służą 
realizacji celów rozporządzenia.

Poprawka 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstwa gazowe przekazują 
Komisji następujące informacje na temat 
umów zawartych z dostawcami z krajów 
trzecich:

b) właściwe organy przekazują Komisji
w skróconej formie następujące informacje 
na temat umów zawartych przez 
przedsiębiorstwa gazowe na ich 
terytorium z producentami z krajów 
trzecich:

- okres obowiązywania umowy
i postanowienia dotyczące jej 
przedłużenia;

- okres obowiązywania umowy;

- łączne ilości gazu będące przedmiotem 
umowy, w skali roku oraz średnio 

- dostępne ilości gazu będące przedmiotem
umowy, w skali roku i miesiąca oraz 
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miesięcznie; średnio miesięcznie;

- elastyczność w zakresie ilości gazu 
będących przedmiotem umowy, w tym 
postanowienia dotyczące zobowiązań 
„bierz lub płać”.
- określone w umowie punkty dostawy. - określone w umowie punkty dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

W projekcie rozporządzenia wymaga się informacji, które nie wydają się konieczne do 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, mogłyby natomiast spowodować bardzo poważne 
problemy dotyczące poufności. Poprawka skupia się zatem na informacjach, które służą 
realizacji celów rozporządzenia.

Poprawka 481
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstwa gazowe przekazują 
Komisji następujące informacje na temat 
umów zawartych z dostawcami z krajów 
trzecich:

b) właściwe organy przekazują Komisji –
w formie skróconej, ale zawierającej 
niezbędne informacje do podjęcia działań 
przez Komisję – następujące informacje na 
temat umów zawartych przez 
przedsiębiorstwa gazowe z poszczególnych 
państw członkowskich z dostawcami 
z krajów trzecich:

Or. en

Poprawka 482
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstwa gazowe przekazują b) właściwe organy przekazują Komisji 
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Komisji następujące informacje na temat 
umów zawartych z dostawcami z krajów 
trzecich:

następujące informacje na temat umów 
zawartych przez przedsiębiorstwa gazowe 
z poszczególnych państw członkowskich
z dostawcami z krajów trzecich:

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli agregacji danych, o których mowa w art. 12 ust. 6 lit. b), dokonuje właściwy organ, 
należy zobowiązać przedsiębiorstwa gazowe do dostarczania mu tych informacji. 
W przeciwnym wypadku właściwe organy nie mają prawnej możliwości otrzymywania takich 
danych, gdyby przedsiębiorstwa gazowe odmawiały ich dostarczenia.

Poprawka 483
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – litera b) – akapit pierwszy a) (nowy) (pod tiretami)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby umożliwić właściwemu organowi 
wypełnianie obowiązków wynikających 
z niniejszego ustępu, przedsiębiorstwa 
gazowe dostarczają właściwemu organowi 
dane, o których mowa w pierwszym 
akapicie, celem ich agregacji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli agregacji danych, o których mowa w art. 12 ust. 6 lit. b), dokonuje właściwy organ, 
należy zobowiązać przedsiębiorstwa gazowe do dostarczania mu tych informacji. 
W przeciwnym wypadku właściwe organy nie mają prawnej możliwości otrzymywania takich 
danych, gdyby przedsiębiorstwa gazowe odmawiały ich dostarczenia.
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Poprawka 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz obowiązków w zakresie 
monitorowania i sprawozdawczości 
przewidzianych w art. 5 dyrektywy 
w sprawie gazu, właściwy organ 
w terminie do 31 lipca każdego roku
publikuje i przekazuje Komisji 
sprawozdanie zawierające następujące 
dane:

1. Oprócz obowiązków w zakresie 
monitorowania i sprawozdawczości 
przewidzianych w art. 5 dyrektywy 
w sprawie gazu, właściwy organ 
w terminie do 31 lipca każdego roku 
przekazuje Komisji sprawozdanie 
zawierające następujące dane:

a) obliczenie wskaźnika N-1 
i wykorzystane w nim dane; postęp 
w zakresie inwestycji niezbędnych do 
spełnienia standardu N-1, specyficzne dla 
danego kraju trudności związane 
z wdrażaniem nowych, alternatywnych 
rozwiązań; 

a) obliczenie wskaźnika N-1 
i wykorzystane w nim dane;

b) dane dotyczące umów o imporcie gazu: 
roczne ilości gazu, okres obowiązywania 
i kraj-dostawca;

b) w skróconej formie – dane dotyczące 
umów o imporcie gazu: roczne ilości gazu, 
okres obowiązywania i kraj-dostawca;

c) maksymalna przepustowość połączeń 
wzajemnych w każdym punkcie wejścia do 
systemu gazowniczego i punkcie wyjścia 
z tego systemu;

c) maksymalna przepustowość połączeń 
wzajemnych w każdym punkcie wejścia do 
systemu gazowniczego i punkcie wyjścia 
z tego systemu;

d) główne punkty odpowiednich umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi.

d) główne punkty odpowiednich umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi.

Or. en

Uzasadnienie

Przekazywanie poufnych informacji może poważnie naruszać interesy handlowe 
przedsiębiorstw, utrudniać wykonywanie umów, prowadzić do zakłóceń na rynku, a nawet 
zagrażać bezpieczeństwu dostaw (zwłaszcza jeżeli chodzi o konieczność zachowania siły 
przetargowej unijnych dostawców gazu w negocjacjach z producentami z zewnątrz).
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Poprawka 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz obowiązków w zakresie 
monitorowania i sprawozdawczości 
przewidzianych w art. 5 dyrektywy 
w sprawie gazu, właściwy organ 
w terminie do 31 lipca każdego roku
publikuje i przekazuje Komisji 
sprawozdanie zawierające następujące 
dane:

1. Oprócz obowiązków w zakresie 
monitorowania i sprawozdawczości 
przewidzianych w art. 5 dyrektywy 
w sprawie gazu, właściwy organ 
w terminie do 31 lipca każdego roku 
przekazuje Komisji sprawozdanie 
zawierające następujące dane:

a) obliczenie wskaźnika N-1 
i wykorzystane w nim dane; postęp 
w zakresie inwestycji niezbędnych do 
spełnienia standardu N-1, specyficzne dla 
danego kraju trudności związane 
z wdrażaniem nowych, alternatywnych 
rozwiązań; 

a) obliczenie wskaźnika N-1 
i wykorzystane w nim dane;

b) dane dotyczące umów o imporcie gazu: 
roczne ilości gazu, okres obowiązywania 
i kraj-dostawca;

b) w skróconej formie – dane dotyczące 
umów o imporcie gazu: roczne ilości gazu, 
okres obowiązywania i kraj-dostawca;

c) maksymalna przepustowość połączeń 
wzajemnych w każdym punkcie wejścia do 
systemu gazowniczego i punkcie wyjścia 
z tego systemu;

c) maksymalna przepustowość połączeń 
wzajemnych w każdym punkcie wejścia do 
systemu gazowniczego i punkcie wyjścia 
z tego systemu;

d) główne punkty odpowiednich umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi.

d) główne punkty odpowiednich umów 
międzyrządowych zawartych z krajami 
trzecimi.

Or. en

Poprawka 486
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz obowiązków w zakresie 1. Oprócz obowiązków w zakresie 
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monitorowania i sprawozdawczości 
przewidzianych w art. 5 dyrektywy 
w sprawie gazu, właściwy organ 
w terminie do 31 lipca każdego roku 
publikuje i przekazuje Komisji 
sprawozdanie zawierające następujące 
dane:

monitorowania i sprawozdawczości 
przewidzianych w art. 5 dyrektywy 
w sprawie gazu, właściwy organ 
w terminie do 31 lipca każdego roku 
publikuje i przekazuje Komisji 
sprawozdanie zawierające następujące 
dane w postaci niezagregowanej:

Or. en

Poprawka 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy i Komisja zachowują 
poufność informacji istotnych ze 
względów handlowych.

2. Właściwe organy i Komisja zachowują
przez cały czas poufność informacji 
istotnych ze względów handlowych, które 
zostały im przedłożone w związku ze 
stosowaniem niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przekazywanie poufnych informacji może poważnie naruszać interesy handlowe 
przedsiębiorstw, utrudniać wykonywanie umów, prowadzić do zakłóceń na rynku, a nawet 
zagrażać bezpieczeństwu dostaw (zwłaszcza jeżeli chodzi o konieczność zachowania siły 
przetargowej unijnych dostawców gazu w negocjacjach z producentami z zewnątrz).

Poprawka 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy i Komisja zachowują 
poufność informacji istotnych ze 
względów handlowych.

2. Właściwe organy i Komisja zachowują 
poufność informacji istotnych ze 
względów handlowych, które zostały im 
przedłożone w związku ze stosowaniem
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niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przekazywanie poufnych informacji może poważnie naruszać interesy handlowe 
przedsiębiorstw, utrudniać wykonywanie umów, prowadzić do zakłóceń na rynku, a nawet 
zagrażać bezpieczeństwu dostaw (zwłaszcza jeżeli chodzi o konieczność zachowania siły 
przetargowej unijnych dostawców gazu w negocjacjach z producentami z zewnątrz).

Poprawka 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja ustanawia system ciągłego 
monitorowania i sprawozdawczości 
w odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw 
gazu obejmujący następujące środki:
a) przygotowywanie rocznych sprawozdań 
dotyczących przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa z krajów trzecich –
szczególnie głównych dostawców wraz ze 
wszystkimi ich podmiotami zależnymi –
zasad rządzących rynkiem wewnętrznym 
w sektorze energetycznym, zwłaszcza 
dotyczących przejrzystości i zgodności 
z unijnym prawem konkurencji;
b) ocena oddziaływania na rynek 
wewnętrzny pionowo zintegrowanych 
przedsiębiorstw energetycznych z krajów 
trzecich oraz sposób realizacji zasady 
wzajemności;
c) stosowanie odpowiednich środków 
zapobiegających niekontrolowanym 
inwestycjom państwowych przedsiębiorstw 
zagranicznych w sektorze energetycznym 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
sieci przesyłowych gazu i elektryczności;
d) monitorowanie zgodności umów 
o dostawy gazu ziemnego zawieranych 
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między państwami członkowskimi 
a krajami trzecimi z zasadami rynku 
wewnętrznego UE. Komisja znosi wszelkie 
klauzule mające skutek klauzuli 
przeznaczenia, o ile zakazuje ich prawo 
UE.

Or. en

Poprawka 490
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
W celu zapewnienia dostaw gazu 
ziemnego oraz energii elektrycznej i 
cieplnej należy zagwarantować, że 
instalacje produkcyjne niezbędne do 
utrzymania dostaw (elektrownie, rafinerie, 
instalacje magazynowe gazu etc.) będą 
funkcjonować w miarę możliwości bez 
zakłóceń. Przekroczenie zalecanych 
progów jest dopuszczalne w zakresie, 
który należy określić. Zmiana warunków 
ustanowionych w prawodawstwie wodnym 
jest dopuszczalna w zakresie, który 
wymaga jeszcze określenia. Należy przy 
tym unikać niebezpiecznych zagrożeń dla 
środowiska naturalnego.

Or. de

Uzasadnienie

Związane z kryzysem (większe) wykorzystanie konwencjonalnych elektrowni cieplnych i 
hydroelektrycznych oraz innych odnośnych zakładów dostawczych nie powinno być 
ograniczane innymi przepisami.
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Poprawka 491
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Monitorowanie Monitorowanie przez Komisję Europejską
Komisja prowadzi ciągłe monitorowanie 
i sprawozdawczość w odniesieniu do 
środków dotyczących bezpieczeństwa 
dostaw gazu, w tym monitorowanie umów 
o dostawy gazu zawieranych między 
państwami członkowskimi a krajami 
trzecimi, w celu zapewnienia ich 
zgodności z zasadami rynku 
wewnętrznego UE i bezpieczeństwa 
dostaw oraz prawem konkurencji.

W terminie […] Komisja, po dokonaniu 
oceny przekazanych jej planów i po 
konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu, opracuje wnioski dotyczące 
możliwych sposobów poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu na szczeblu
Wspólnoty i przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
z wykonania niniejszego rozporządzenia. 
Sprawozdanie zawierać będzie 
w stosownych przypadkach zalecenia 
w sprawie poprawy niniejszego 
rozporządzenia.

W terminie […] Komisja, po dokonaniu 
oceny przekazanych jej planów i po 
konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu, opracuje wnioski dotyczące 
możliwych sposobów poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu na szczeblu
Unii i przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
z wykonania niniejszego rozporządzenia. 
Sprawozdanie zawierać będzie 
w stosownych przypadkach zalecenia 
w sprawie poprawy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie […] Komisja, po dokonaniu 
oceny przekazanych jej planów i po 

W terminie […] Komisja, po dokonaniu 
oceny przekazanych jej planów i po 
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konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu, opracuje wnioski dotyczące 
możliwych sposobów poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu na szczeblu
Wspólnoty i przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie
z wykonania niniejszego rozporządzenia. 
Sprawozdanie zawierać będzie 
w stosownych przypadkach zalecenia 
w sprawie poprawy niniejszego 
rozporządzenia.

konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu, opracuje wnioski dotyczące 
możliwych sposobów poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu na szczeblu
Unii i przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
z wykonania niniejszego rozporządzenia. 
Sprawozdanie zawierać będzie 
w stosownych przypadkach zalecenia 
w sprawie poprawy niniejszego 
rozporządzenia. W oparciu o ocenę ryzyka 
i oddziaływania oraz wynikające z niej 
plany wszystkich państw członkowskich 
Komisja może ustanowić program prac 
w celu oceny potrzeby i wykonalności 
wiążących wspólnych standardów 
bezpieczeństwa dostaw. 

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane podejście może ostatecznie pozwolić na wykorzystanie bardziej normatywnego 
podejścia, opartego na wspólnych europejskich standardach gwarantujących bezpieczeństwo 
dostaw, jeżeli standardy te będą się opierać na rzetelnej ocenie oddziaływania, prowadzić do 
proporcjonalnych środków wykonalnych pod względem technicznym i ekonomicznym oraz 
pozostawiać niezbędną swobodę umożliwiającą uwzględnienie specyfiki krajowej 
i regionalnej.

Poprawka 493
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie […] Komisja, po dokonaniu 
oceny przekazanych jej planów i po 
konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu, opracuje wnioski dotyczące 
możliwych sposobów poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu na szczeblu
Wspólnoty i przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
z wykonania niniejszego rozporządzenia. 

W terminie […] Komisja, po dokonaniu 
oceny przekazanych jej planów i po 
konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. 
Gazu, opracuje wnioski dotyczące 
możliwych sposobów poprawy 
bezpieczeństwa dostaw gazu na szczeblu
Unii i przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
z wykonania niniejszego rozporządzenia.
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Sprawozdanie zawierać będzie 
w stosownych przypadkach zalecenia 
w sprawie poprawy niniejszego 
rozporządzenia.

Aby umożliwić państwom członkowskim 
nieposiadającym wystarczającej 
infrastruktury osiągnięcie standardu N-1, 
Komisja monitoruje osiągnięcia 
w zakresie wzajemnych połączeń 
rynkowych i po skonsultowaniu się 
z Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 
proponuje ewentualne instrumenty 
usprawnienia rynku. Sprawozdanie 
zawierać będzie w stosownych 
przypadkach zalecenia w sprawie poprawy 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 494
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

ZAŁĄCZNIK I: OBLICZENIE WSKAŹNIKA N-1

1. Obliczenie wskaźnika N-1

Wskaźnik N-1 opisuje zdolność infrastruktury gazowniczej1 do pokrycia maksymalnego
zapotrzebowania na gaz na obszarze analizowanym w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu 
największej infrastruktury.

„Obszar analizowany” oznacza obszar geograficzny, dla którego oblicza się wskaźnik N-1.

Zdolność techniczna2 całej pozostałej do dyspozycji infrastruktury gazowniczej w przypadku 
zakłóceń w funkcjonowaniu największej infrastruktury powinna być co najmniej równa
całkowitemu zapotrzebowaniu na gaz na obszarze analizowanym przez okres sześćdziesięciu 
dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz podczas najzimniejszych okresów,
występujących statystycznie raz na dwadzieścia lat.

Obliczony zgodnie z poniższym wzorem wskaźnik N-1 powinien wynosić co najmniej 100%.
                                               
1 Wniosek w sprawie rozporządzenia (WE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, art. 2 ust. 18:
„zdolność techniczna” oznacza maksymalną zdolność ciągłą, jaką operator systemu przesyłowego może 
zaoferować użytkownikom sieci, biorąc pod uwagę integralność systemu i wymagania eksploatacyjne sieci 
przesyłowej.
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                                        IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

                                                                Dmax

Definicje niezbędne do obliczenia wskaźnika N-1:

Definicje po stronie podażowej

IPm – maksymalna zdolność techniczna gazociągów importowych (mln m3/dobę) oznacza 
sumę wartości maksymalnej zdolności technicznej gazociągów dostarczających gaz na 
obszar analizowany.

Pm – maksymalna zdolność produkcyjna (mln m3/dobę) oznacza sumę maksymalnych 
możliwych wielkości produkcji gazu wszystkich obiektów produkcyjnych na obszarze 
analizowanym, z uwzględnieniem elementów krytycznych, takich jak potencjał produkcyjny 
złoża.

Sm – zdolność odbioru w sytuacji kryzysowej (mln m3/dobę) oznacza maksymalną wielkość 
odbioru ze wszystkich instalacji magazynowych na obszarze analizowanym, którą można 
utrzymać przez każdy z sześćdziesięciu dni okresu zakłóceń w funkcjonowaniu. Wielkość tę 
ustalić można na podstawie wielkości odbioru z poszczególnych rodzajów wszystkich 
instalacji magazynowych na obszarze analizowanym w okresie sześćdziesięciu dni.

LNGm – maksymalna zdolność instalacji LNG (mln m3/dobę) oznacza sumę wartości
maksymalnej zdolności wszystkich terminali LNG służących do skraplania gazu ziemnego 
lub do importu, rozładunku, tymczasowego magazynowania i regazyfikacji LNG oraz do 
realizacji związanych z nim usług pomocniczych, z uwzględnieniem elementów krytycznych, 
takich jak maksymalna dostępna zdolność przewozowa statków i pojemność magazynowa 
oraz techniczna przepustowość wysyłania systemu, na potrzeby zaopatrzenia obszaru 
analizowanego w gaz przez okres sześćdziesięciu dni.

Im – zdolność największej infrastruktury gazowniczej (mln m3/dobę), mającej największy 
udział w zaopatrzeniu obszaru analizowanego w gaz.

W przypadku gdy obszar analizowany dysponuje zdolnością przesyłową większej liczby 
gazociągów lub punktów wejścia i nie chodzi przy tym o największą infrastrukturę (Ipm ≠ 
Im), w liczniku należy odjąć również pozostałą zdolność przesyłową obszaru analizowanego.

Tout – zdolność przesyłowa przepływu wyjściowego (mln m3/dobę) jest sumą pozostałej 
technicznej zdolności przesyłu gazu przez obszar analizowany w przypadku zakłóceń 
w funkcjonowaniu największej infrastruktury.

Obliczenie zapotrzebowania

Dmax – oznacza zdolność pokrycia odpowiedniego dziennego zapotrzebowania na gaz na 
obszarze analizowanym, związanego z najzimniejszym dniem o nadzwyczajnie wysokim 
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zapotrzebowaniu na gaz, występującym statystycznie raz na dwadzieścia lat.
Poprawka

ZAŁĄCZNIK I: OBLICZENIE WZORU N-1

1. Definicja wzoru N-1

Wzór N-1 opisuje zdolność techniczną infrastruktury gazowniczej1 do zaspokojenia 
całkowitego zapotrzebowania na gaz na obszarze analizowanym w przypadku zakłóceń 
w funkcjonowaniu pojedynczej największej infrastruktury gazowej w dniu nadzwyczajnie 
wysokiego zapotrzebowania, występującym statystycznie raz na dwadzieścia lat.

Infrastruktura gazownicza obejmuje sieć przesyłową gazu ziemnego oraz instalacje 
produkcyjne, LNG i magazynowe połączone z obszarem analizowanym.  

Zdolność techniczna2 całej pozostałej do dyspozycji infrastruktury gazowniczej w przypadku 
zakłóceń w funkcjonowaniu pojedynczej największej infrastruktury gazowniczej powinna być 
co najmniej równa sumie całkowitego dziennego zapotrzebowania na gaz na obszarze 
analizowanym w dniu nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz, występującym
statystycznie raz na dwadzieścia lat.

Wyniki wzoru N-1, zgodnie z poniższym obliczeniem, powinny wynosić co najmniej 100%.

2. Metoda obliczeniowa we wzorze N-1

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Definicje parametrów ze wzoru N-1:

„Obszar analizowany” – obszar geograficzny, dla którego oblicza się wzór N-1. Obszar 
analizowany może odnosić się do szczebla krajowego lub regionalnego. 

Definicje po stronie popytu

Dmax – całkowite dzienne zapotrzebowanie na gaz (mln m3/dobę) na obszarze 
analizowanym w dniu nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz, występującym 
statystycznie raz na dwadzieścia lat. 

                                               
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie 

(WE) nr 1775/2005, art. 2 ust. 18: „zdolność techniczna" oznacza maksymalną zdolność ciągłą, jaką operator systemu przesyłowego może zaoferować użytkownikom sieci, 

biorąc pod uwagę integralność systemu i wymagania eksploatacyjne sieci przesyłowej.
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Definicje po stronie podaży

EPm – zdolność techniczna punktów wejścia (mln m3/dobę) oznacza sumę wartości 
zdolności technicznej, w tym zdolności odwracalnej, wszystkich punktów wejścia zdolnych 
do zaopatrzenia w gaz obszaru analizowanego; 

Pm – maksymalna zdolność produkcyjna (mln m3/dobę) oznacza sumę wartości 
maksymalnej dziennej zdolności produkcyjnej wszystkich obiektów produkcji gazu 
w punktach wejścia na obszarze analizowanym;

Sm – zdolność odbioru w sytuacji kryzysowej (mln m3/dobę) oznacza sumę wartości 
maksymalnej dziennej zdolności odbioru wszystkich instalacji magazynowych na obszarze 
analizowanym, z uwzględnieniem ich poszczególnych właściwości fizycznych;

LNGm – maksymalna zdolność instalacji LNG (mln m3/dobę) oznacza sumę wartości 
maksymalnej technicznej dziennej przepustowości wysyłania wszystkich instalacji LNG na 
obszarze analizowanym, z uwzględnieniem elementów krytycznych, takich jak rozładunek, 
usługi pomocnicze, tymczasowe magazynowanie i regazyfikacja LNG oraz techniczna 
przepustowość wysyłania do systemu;

Im – zdolność techniczna największej infrastruktury gazowniczej (mln m3/dobę) mającej
pojedynczo największą zdolność zaopatrzenia obszaru analizowanego w gaz.

Or. en

Poprawka 495
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – lista -1 „Strona infrastruktury” (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strona infrastruktury
• zwiększenie przesyłu i odwrócenia 
przepływu
• terminal LNG (zwiększenie pojemności 
magazynowej i zdolności regazyfikacji)
• UGS – podziemne magazynowanie gazu 
(komercyjne i strategiczne)

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejszy projekt rozporządzenia podchodzi do bezpieczeństwa dostaw na dwa różne sposoby: 
poprzez standard w zakresie infrastruktury (N-1) i standard w zakresie dostaw. Środki 
dotyczące infrastruktury, dostaw i popytu stanowią odpowiednie narzędzia pozwalające 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw.

Poprawka 496
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – lista 1 „Strona podażowa” – podpunkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• zdolność terminali LNG i maksymalna 
przepustowość wysyłania

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy projekt rozporządzenia podchodzi do bezpieczeństwa dostaw na dwa różne sposoby: 
poprzez standard w zakresie infrastruktury (N-1) i standard w zakresie dostaw. Środki 
dotyczące infrastruktury, dostaw i popytu stanowią odpowiednie narzędzia pozwalające 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw.

Poprawka 497
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – lista 1 „Strona podażowa” – podpunkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• odwrócenie przepływu skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy projekt rozporządzenia podchodzi do bezpieczeństwa dostaw na dwa różne sposoby: 
poprzez standard w zakresie infrastruktury (N-1) i standard w zakresie dostaw. Środki 
dotyczące infrastruktury, dostaw i popytu stanowią odpowiednie narzędzia pozwalające 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw.
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Poprawka 498
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – lista 1 „Strona podażowa” – podpunkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• inwestycje w infrastrukturę skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy projekt rozporządzenia podchodzi do bezpieczeństwa dostaw na dwa różne sposoby: 
poprzez standard w zakresie infrastruktury (N-1) i standard w zakresie dostaw. Środki 
dotyczące infrastruktury, dostaw i popytu stanowią odpowiednie narzędzia pozwalające 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw.

Poprawka 499
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – lista 2 „Strona popytowa” – podpunkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• możliwość przestawienia się na paliwa 
alternatywne w elektrowniach 
przemysłowych i zakładach 
energetycznych

• możliwość przestawienia się na paliwa 
alternatywne w elektrowniach 
przemysłowych i zakładach 
energetycznych, bez uszczerbku dla 
obowiązujących przepisów UE 
dotyczących emisji gazów cieplarnianych

Or. en
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Poprawka 500
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – lista 1 „Strona podażowa” – podpunkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• wymuszenie przestawienia się na paliwa 
alternatywne

• wymuszenie przestawienia się na paliwa 
alternatywne, bez uszczerbku dla 
obowiązujących przepisów UE 
dotyczących emisji gazów cieplarnianych

Or. en


