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Poprawka 474
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Czas trwania procesu przyznawania 
pozwoleń składa się z dwóch etapów i nie 
może przekroczyć trzech lat:

skreślone

Or. en

Poprawka 475
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Czas trwania procesu przyznawania 
pozwoleń składa się z dwóch etapów i nie 
może przekroczyć trzech lat:

1. Czas trwania procesu przyznawania 
pozwoleń składa się z dwóch etapów:

Or. en

Poprawka 476
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Czas trwania procesu przyznawania 
pozwoleń składa się z dwóch etapów i nie 
może przekroczyć trzech lat:

1. Czas trwania procesu przyznawania 
pozwoleń składa się z dwóch etapów:

Or. en



PE487.999v01-00 4/102 AM\900618PL.doc

PL

Poprawka 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Czas trwania procesu przyznawania 
pozwoleń składa się z dwóch etapów i nie 
może przekroczyć trzech lat:

1. Czas trwania procesu przyznawania 
pozwoleń składa się z dwóch etapów:

Or. en

Poprawka 478
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Czas trwania procesu przyznawania 
pozwoleń składa się z dwóch etapów i nie 
może przekroczyć trzech lat:

1. Czas trwania procesu przyznawania 
pozwoleń składa się z dwóch etapów i nie 
może przekroczyć dwóch lat:

Or. en

Poprawka 479
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Procedura poprzedzająca złożenie 
wniosku, która obejmuje okres od 
momentu rozpoczęcia procesu 
przyznawania pozwoleń do momentu 
zatwierdzenia przez właściwy organ 
złożonej dokumentacji wniosku, nie może 
przekroczyć dwóch lat.

skreślone
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W celu ustalenia momentu rozpoczęcia 
procesu przyznawania pozwoleń 
organizator projektu powiadamia 
właściwy organ zainteresowanego 
państwa członkowskiego o projekcie 
z zachowaniem formy pisemnej, 
dołączając odpowiednio szczegółowe 
omówienie projektu. W terminie dwóch 
tygodni od otrzymania powiadomienia 
właściwy organ przyjmuje powiadomienie 
lub, w przypadku uznania projektu za 
niewystarczająco przygotowany do objęcia 
go procesem przyznawania pozwoleń, 
odmawia jego przyjęcia z zachowaniem 
formy pisemnej. W przypadku odmowy 
przedstawia uzasadnienie swojej decyzji. 
Data podpisania decyzji o przyjęciu 
powiadomienia przez właściwy organ 
uznana zostaje za moment rozpoczęcia 
procesu przyznawania pozwoleń. 
W przypadku, gdy sprawa dotyczy dwóch 
lub większej liczby państw członkowskich, 
za datę rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń uznaje się moment przyjęcia 
powiadomienia przez ostatni 
zainteresowany właściwy organ.

Or. en

Poprawka 480
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Procedura poprzedzająca złożenie 
wniosku, która obejmuje okres od 
momentu rozpoczęcia procesu 
przyznawania pozwoleń do momentu 
zatwierdzenia przez właściwy organ 
złożonej dokumentacji wniosku, nie może 
przekroczyć dwóch lat.

a) Procedura powiadomienia, która 
obejmuje okres od momentu rozpoczęcia 
procesu przyznawania pozwoleń do 
momentu zatwierdzenia przez właściwy 
organ złożonej dokumentacji wniosku, nie 
może przekroczyć sześciu miesięcy.
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Or. en

Poprawka 481
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Procedura poprzedzająca złożenie 
wniosku, która obejmuje okres od 
momentu rozpoczęcia procesu 
przyznawania pozwoleń do momentu 
zatwierdzenia przez właściwy organ 
złożonej dokumentacji wniosku, nie może 
przekroczyć dwóch lat.

a) Procedura poprzedzająca złożenie 
wniosku, która obejmuje okres od 
momentu rozpoczęcia procesu 
przyznawania pozwoleń do momentu 
zatwierdzenia przez właściwy organ 
złożonej dokumentacji wniosku, nie może 
przekroczyć osiemnastu miesięcy.

Or. es

Uzasadnienie

Okres 18 miesięcy powinien być wystarczający na przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko, promowanie projektu i przygotowanie niezbędnych projektów sprawozdań. 
Wymagana jest korekta techniczna.

Poprawka 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Procedura poprzedzająca złożenie 
wniosku, która obejmuje okres od 
momentu rozpoczęcia procesu 
przyznawania pozwoleń do momentu 
zatwierdzenia przez właściwy organ 
złożonej dokumentacji wniosku, nie może 
przekroczyć dwóch lat.

a) Procedura poprzedzająca złożenie 
wniosku, która obejmuje okres od 
momentu rozpoczęcia procesu 
przyznawania pozwoleń do momentu 
zatwierdzenia przez właściwy organ 
złożonej dokumentacji wniosku, nie może 
przekroczyć dwóch lat.

Or. en
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Poprawka 483
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ustalenia momentu rozpoczęcia 
procesu przyznawania pozwoleń 
organizator projektu powiadamia właściwy 
organ zainteresowanego państwa 
członkowskiego o projekcie z 
zachowaniem formy pisemnej, dołączając 
odpowiednio szczegółowe omówienie 
projektu. W terminie dwóch tygodni od 
otrzymania powiadomienia właściwy organ 
przyjmuje powiadomienie lub, 
w przypadku uznania projektu za 
niewystarczająco przygotowany do objęcia 
go procesem przyznawania pozwoleń, 
odmawia jego przyjęcia z zachowaniem 
formy pisemnej. W przypadku odmowy 
przedstawia uzasadnienie swojej decyzji. 
Data podpisania decyzji o przyjęciu 
powiadomienia przez właściwy organ 
uznana zostaje za moment rozpoczęcia 
procesu przyznawania pozwoleń. 
W przypadku, gdy sprawa dotyczy dwóch 
lub większej liczby państw członkowskich, 
za datę rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń uznaje się moment przyjęcia 
powiadomienia przez ostatni 
zainteresowany właściwy organ.

W celu ustalenia momentu rozpoczęcia 
procesu przyznawania pozwoleń 
organizator projektu powiadamia właściwy 
organ zainteresowanego państwa 
członkowskiego o projekcie z 
zachowaniem formy pisemnej, dołączając 
odpowiednio szczegółowe omówienie 
projektu. W terminie dwóch tygodni od 
otrzymania powiadomienia właściwy organ 
przyjmuje powiadomienie lub przedstawia 
wnioskującemu wszystkie niezbędne 
informacje dodatkowe, szczegółowo 
określając charakter, źródło i właściwości 
wymaganych danych. Data podpisania 
decyzji o przyjęciu powiadomienia przez 
właściwy organ uznana zostaje za moment 
rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń. W przypadku, gdy sprawa 
dotyczy dwóch lub większej liczby państw 
członkowskich, za datę rozpoczęcia 
procesu przyznawania pozwoleń uznaje się 
moment przyjęcia powiadomienia przez 
ostatni zainteresowany właściwy organ.

Or. en

Poprawka 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ustalenia momentu rozpoczęcia W celu ustalenia momentu rozpoczęcia 
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procesu przyznawania pozwoleń 
organizator projektu powiadamia właściwy 
organ zainteresowanego państwa 
członkowskiego o projekcie z 
zachowaniem formy pisemnej, dołączając 
odpowiednio szczegółowe omówienie 
projektu. W terminie dwóch tygodni od 
otrzymania powiadomienia właściwy organ 
przyjmuje powiadomienie lub, 
w przypadku uznania projektu za 
niewystarczająco przygotowany do objęcia 
go procesem przyznawania pozwoleń, 
odmawia jego przyjęcia z zachowaniem 
formy pisemnej. W przypadku odmowy 
przedstawia uzasadnienie swojej decyzji. 
Data podpisania decyzji o przyjęciu 
powiadomienia przez właściwy organ 
uznana zostaje za moment rozpoczęcia 
procesu przyznawania pozwoleń. 
W przypadku, gdy sprawa dotyczy dwóch 
lub większej liczby państw członkowskich, 
za datę rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń uznaje się moment przyjęcia 
powiadomienia przez ostatni 
zainteresowany właściwy organ.

procesu przyznawania pozwoleń 
organizator projektu powiadamia właściwy 
organ zainteresowanego państwa 
członkowskiego o projekcie z 
zachowaniem formy pisemnej, dołączając 
odpowiednio szczegółowe omówienie 
projektu. W terminie dwóch tygodni od 
otrzymania powiadomienia właściwy organ 
przyjmuje powiadomienie lub przedstawia 
wnioskującemu wszystkie niezbędne 
informacje dodatkowe, szczegółowo 
określając charakter, źródło i właściwości 
wymaganych danych. Data podpisania 
decyzji o przyjęciu powiadomienia przez 
właściwy organ uznana zostaje za moment 
rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń. W przypadku, gdy sprawa 
dotyczy dwóch lub większej liczby państw 
członkowskich, za datę rozpoczęcia 
procesu przyznawania pozwoleń uznaje się 
moment przyjęcia powiadomienia przez 
ostatni zainteresowany właściwy organ.

Or. en

Poprawka 485
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Ustawowa procedura przyznawania 
pozwoleń, obejmująca okres od momentu 
zatwierdzenia złożonej dokumentacji 
wniosku do momentu podjęcia przez 
właściwy organ decyzji kompleksowej, nie 
może przekroczyć jednego roku. W razie 
potrzeby państwa członkowskie mogą 
wyznaczyć wcześniejszą datę upływu tego 
terminu.

b) Ustawowa procedura przyznawania 
pozwoleń, obejmująca okres od momentu 
zatwierdzenia złożonej dokumentacji 
wniosku do momentu podjęcia przez 
właściwy organ decyzji kompleksowej, nie 
może przekroczyć jednego roku; w 
uzasadnionych przypadkach właściwy 
organ może przedłużyć ten okres do 
maksymalnie 2 lat. W razie potrzeby 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
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wcześniejszą datę upływu tego terminu.

Or. en

Poprawka 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Ustawowa procedura przyznawania 
pozwoleń, obejmująca okres od momentu 
zatwierdzenia złożonej dokumentacji 
wniosku do momentu podjęcia przez 
właściwy organ decyzji kompleksowej, nie 
może przekroczyć jednego roku. W razie 
potrzeby państwa członkowskie mogą 
wyznaczyć wcześniejszą datę upływu tego 
terminu.

b) Ustawowa procedura przyznawania 
pozwoleń, obejmująca okres od momentu 
zatwierdzenia złożonej dokumentacji 
wniosku do momentu podjęcia przez 
właściwy organ decyzji kompleksowej, nie 
może przekroczyć jednego roku; w 
uzasadnionych przypadkach właściwy 
organ może przedłużyć ten okres do 
maksymalnie 2 lat. W razie potrzeby 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
wcześniejszą datę upływu tego terminu.

Or. en

Poprawka 487
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Ustawowa procedura przyznawania 
pozwoleń, obejmująca okres od momentu
zatwierdzenia złożonej dokumentacji 
wniosku do momentu podjęcia przez 
właściwy organ decyzji kompleksowej, nie 
może przekroczyć jednego roku. W razie 
potrzeby państwa członkowskie mogą 
wyznaczyć wcześniejszą datę upływu tego 
terminu.

b) Ustawowa procedura przyznawania 
pozwoleń, obejmująca okres od momentu 
zatwierdzenia złożonej dokumentacji 
wniosku do momentu podjęcia przez 
właściwy organ decyzji kompleksowej, nie 
może przekroczyć sześciu miesięcy. 
W razie potrzeby państwa członkowskie 
mogą wyznaczyć wcześniejszą datę 
upływu tego terminu.

Or. es



PE487.999v01-00 10/102 AM\900618PL.doc

PL

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że wszelkie procedury związane z ujawnianiem informacji opinii 
publicznej i postępowaniem wyjaśniającym zostaną już do tego czasu zakończone, powinno 
być to możliwe.

Poprawka 488
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Ustawowa procedura przyznawania 
pozwoleń, obejmująca okres od momentu 
zatwierdzenia złożonej dokumentacji 
wniosku do momentu podjęcia przez 
właściwy organ decyzji kompleksowej, nie 
może przekroczyć jednego roku. W razie 
potrzeby państwa członkowskie mogą 
wyznaczyć wcześniejszą datę upływu tego 
terminu.

b) Ustawowa procedura przyznawania 
pozwoleń, obejmująca okres od momentu 
zatwierdzenia złożonej dokumentacji 
wniosku do momentu podjęcia przez 
właściwy organ decyzji kompleksowej, nie 
może przekroczyć trzech lat. W razie 
potrzeby państwa członkowskie mogą 
wyznaczyć wcześniejszą datę upływu tego 
terminu.

Or. en

Poprawka 489
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie jednego miesiąca od
rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń zgodnie z ust. 1 lit. a) właściwy 
organ, w ścisłej współpracy z innymi 
zainteresowanymi organami, określa 
zakres materiału i poziom szczegółowości 
informacji w ramach dokumentacji 
dotyczącej wniosku, które powinien 
przedstawić organizator projektu 
ubiegający się o kompleksową decyzję. 

2. Organizator projektu powiadamia 
właściwy organ zainteresowanego 
państwa członkowskiego o planowanym 
projekcie z zachowaniem formy pisemnej, 
dołączając odpowiednio szczegółowe 
omówienie projektu. W terminie jednego 
miesiąca od powiadomienia właściwy 
organ, w ścisłej współpracy z innymi 
zainteresowanymi organami, określa 
zakres materiału i poziom szczegółowości 
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Podstawę dla ich określenia stanowi lista 
kontrolna, o której mowa w pkt 1 lit. e) 
załącznika VI. W tym celu odbywa się co 
najmniej jedno posiedzenie z udziałem 
przedstawicieli właściwego organu 
i organizatora projektu oraz, w przypadku, 
gdy właściwy organ uzna to za zasadne, 
innych organów i zainteresowanych stron. 
Szczegółowe omówienie wniosku, 
obejmujące wyniki takiego posiedzenia, 
zostaje przekazane organizatorowi projektu
i podane do wiadomości publicznej w 
terminie jednego miesiąca od daty 
posiedzenia.

informacji w ramach dokumentacji 
dotyczącej wniosku, które powinien 
przedstawić organizator projektu 
ubiegający się o kompleksową decyzję. 
Podstawę dla ich określenia stanowi lista 
kontrolna, o której mowa w pkt 1 lit. e) 
załącznika VI. W tym celu odbywa się co 
najmniej jedno posiedzenie z udziałem 
przedstawicieli właściwego organu 
i organizatora projektu oraz, w przypadku, 
gdy właściwy organ uzna to za zasadne, 
innych organów i zainteresowanych stron. 
Szczegółowe omówienie wniosku, 
obejmujące wyniki takiego posiedzenia, 
zostaje przekazane organizatorowi projektu 
w terminie jednego miesiąca od daty 
posiedzenia.

Or. en

Poprawka 490
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie jednego miesiąca od 
rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń zgodnie z ust. 1 lit. a) właściwy 
organ, w ścisłej współpracy z innymi 
zainteresowanymi organami, określa 
zakres materiału i poziom szczegółowości 
informacji w ramach dokumentacji 
dotyczącej wniosku, które powinien 
przedstawić organizator projektu 
ubiegający się o kompleksową decyzję. 
Podstawę dla ich określenia stanowi lista 
kontrolna, o której mowa w pkt 1 lit. e) 
załącznika VI. W tym celu odbywa się co 
najmniej jedno posiedzenie z udziałem 
przedstawicieli właściwego organu 
i organizatora projektu oraz, w przypadku, 
gdy właściwy organ uzna to za zasadne, 
innych organów i zainteresowanych stron. 

2. W terminie jednego miesiąca od 
rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń zgodnie z ust. 1 lit. a) właściwy 
organ, w ścisłej współpracy z innymi 
zainteresowanymi organami, określa 
zakres materiału i poziom szczegółowości 
informacji w ramach dokumentacji 
dotyczącej wniosku, które powinien 
przedstawić organizator projektu 
ubiegający się o kompleksową decyzję. 
Podstawę dla ich określenia stanowi lista 
kontrolna, o której mowa w pkt 1 lit. e) 
załącznika VI. W tym celu odbywa się co 
najmniej jedno posiedzenie z udziałem 
przedstawicieli właściwego organu 
i organizatora projektu oraz, w przypadku, 
gdy właściwy organ uzna to za zasadne, 
innych organów i zainteresowanych stron. 
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Szczegółowe omówienie wniosku, 
obejmujące wyniki takiego posiedzenia, 
zostaje przekazane organizatorowi projektu
i podane do wiadomości publicznej w 
terminie jednego miesiąca od daty 
posiedzenia.

Szczegółowe omówienie wniosku, 
obejmujące wyniki takiego posiedzenia, 
zostaje przekazane organizatorowi projektu 
w terminie jednego miesiąca od daty 
posiedzenia.

Or. en

Poprawka 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie jednego miesiąca od 
rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń zgodnie z ust. 1 lit. a) właściwy 
organ, w ścisłej współpracy z innymi 
zainteresowanymi organami, określa 
zakres materiału i poziom szczegółowości 
informacji w ramach dokumentacji 
dotyczącej wniosku, które powinien 
przedstawić organizator projektu 
ubiegający się o kompleksową decyzję. 
Podstawę dla ich określenia stanowi lista 
kontrolna, o której mowa w pkt 1 lit. e) 
załącznika VI. W tym celu odbywa się co 
najmniej jedno posiedzenie z udziałem 
przedstawicieli właściwego organu 
i organizatora projektu oraz, w przypadku, 
gdy właściwy organ uzna to za zasadne, 
innych organów i zainteresowanych stron. 
Szczegółowe omówienie wniosku, 
obejmujące wyniki takiego posiedzenia, 
zostaje przekazane organizatorowi projektu
i podane do wiadomości publicznej w 
terminie jednego miesiąca od daty 
posiedzenia.

2. W terminie jednego miesiąca od 
rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń zgodnie z ust. 1 lit. a) właściwy 
organ, w ścisłej współpracy z innymi 
zainteresowanymi organami, określa 
zakres materiału i poziom szczegółowości 
informacji w ramach dokumentacji 
dotyczącej wniosku, które powinien 
przedstawić organizator projektu 
ubiegający się o kompleksową decyzję. 
Podstawę dla ich określenia stanowi lista 
kontrolna, o której mowa w pkt 1 lit. e) 
załącznika VI. W tym celu odbywa się co 
najmniej jedno posiedzenie z udziałem 
przedstawicieli właściwego organu 
i organizatora projektu oraz, w przypadku, 
gdy właściwy organ uzna to za zasadne, 
innych organów i zainteresowanych stron. 
Szczegółowe omówienie wniosku, 
obejmujące wyniki takiego posiedzenia, 
zostaje przekazane organizatorowi projektu 
w terminie jednego miesiąca od daty 
posiedzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku i rezultatów posiedzenia na tak wczesnym etapie 
projektu mogą zagrozić realizacji projektu (np. wywołując spekulacje dotyczące praw 
użytkowania gruntów i działek).

Poprawka 492
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowy harmonogram uwzględnia 
przepisy art. 11 ust. 2, koncepcję udziału 
społeczeństwa zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz 
procedurę wydawania pozwolenia 
najbardziej odpowiednią dla danego 
rodzaju projektu.

Or. en

Poprawka 493
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów przebiegających 
przez granicę pomiędzy dwoma lub 
większą liczbą państw członkowskich 
właściwe organy zainteresowanych państw 
członkowskich uzgadniają swoje 
harmonogramy i opracowują wspólny plan.

Szczegółowy harmonogram uwzględnia 
przepisy art. 11 ust. 2, koncepcję udziału 
społeczeństwa zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz 
procedurę wydawania pozwolenia 
najbardziej odpowiadającą specyfice 
danego projektu.
W przypadku projektów przebiegających 
przez granicę pomiędzy dwoma lub 
większą liczbą państw członkowskich 
właściwe organy zainteresowanych państw 
członkowskich uzgadniają swoje 
harmonogramy i opracowują wspólny plan.
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Or. en

Poprawka 494
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organizator projektu gwarantuje 
kompletność i odpowiednią jakość 
dokumentacji wniosku i zwraca się do 
właściwego organu o wydanie opinii w tej 
sprawie na możliwie wczesnym etapie 
procedury poprzedzającej złożenie 
wniosku. Organizator projektu 
współpracuje z właściwym organem w celu 
dotrzymania terminów i stosowania się do 
szczegółowego planu określonego w ust. 3

4. Organizator projektu gwarantuje 
kompletność i odpowiednią jakość 
dokumentacji wniosku i zwraca się do 
właściwego organu o wydanie opinii w tej 
sprawie na możliwie wczesnym etapie. 
Organizator projektu współpracuje z 
właściwym organem w celu dotrzymania 
terminów i stosowania się do 
szczegółowego planu określonego w ust. 3

Or. en

Poprawka 495
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organizator projektu gwarantuje 
kompletność i odpowiednią jakość 
dokumentacji wniosku i zwraca się do 
właściwego organu o wydanie opinii w tej 
sprawie na możliwie wczesnym etapie 
procedury poprzedzającej złożenie 
wniosku. Organizator projektu 
współpracuje z właściwym organem w celu 
dotrzymania terminów i stosowania się do 
szczegółowego planu określonego w ust. 3

4. Organizator projektu gwarantuje 
kompletność i odpowiednią jakość 
dokumentacji wniosku i zwraca się do 
właściwego organu o wydanie opinii w tej 
sprawie na możliwie wczesnym etapie 
procedury poprzedzającej złożenie 
wniosku. Organizator projektu w pełni 
współpracuje z właściwym organem w celu 
dotrzymania terminów i stosowania się do 
szczegółowego planu określonego w ust. 3

Or. en
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Poprawka 496
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Właściwe zainteresowane organy 
przedstawiają na posiedzeniach grupy 
sprawozdanie z postępów w procedurach 
wydawania pozwoleń w odniesieniu do 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.

Or. en

Poprawka 497
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Po upływie terminu przewidzianego na 
podjęcie decyzji kompleksowej właściwy 
organ informuje właściwą grupę w jak 
najszybszym terminie o środkach 
podjętych lub wymaganych w celu 
ukończenia procesu przyznawania 
pozwoleń. Grupa może zwrócić się do 
właściwego organu o składanie 
regularnych sprawozdań na temat 
postępów w tej sprawie.

6. Po upływie terminu przewidzianego na 
podjęcie decyzji kompleksowej właściwy 
organ informuje właściwą grupę w jak 
najszybszym terminie o 
dodatkowych środkach podjętych lub 
wymaganych w celu ukończenia procesu 
przyznawania pozwoleń. Grupa może 
zwrócić się do właściwego organu 
o składanie regularnych sprawozdań na 
temat postępów w tej sprawie.

Or. en

Poprawka 498
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Planowanie rozwoju sieci i projekty 

będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania

1. Przy opracowywaniu krajowych 
i regionalnych planów rozwoju sieci 
przesyłowych, które w coraz większym 
stopniu mogą być związane z projektami 
będącymi przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, jak również przy 
sporządzaniu wspólnotowych planów 
rozwoju sieci państwa członkowskie 
zapewniają operatorom sieci przesyłowych 
oraz ENTSO-E, że zostaną spełnione 
następujące minimalne kryteria:
– Jako podstawa planów rozwoju sieci 
zostaną wzięte pod uwagę i zatwierdzone 
przez organy regulacyjne co najmniej trzy 
różne realistyczne scenariusze przyszłego 
rozwoju popytu i podaży.
– Scenariusze te będą zorientowane 
w szczególności na zgodność z celami 
istotnymi dla danego państwa 
członkowskiego, dotyczącymi zwiększenia 
udziału energii odnawialnej, zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zwiększenia efektywności energetycznej.
– Zgodnie z postanowieniami ust. 2 
scenariusze te, jak również dane, na 
których zostały one oparte, zostaną 
opublikowane z chwilą złożenia do organu 
regulacyjnego.
– Przed zatwierdzeniem scenariusza organ 
regulacyjny przeprowadza co najmniej 
jedne konsultacje społeczne.
2) Jeśli wyjątkowo interesy prywatne 
związane z ochroną danych osobowych 
lub operacyjnych nie przeważają nad 
interesami związanymi z opublikowaniem 
założeń planowania rozbudowy sieci, 
wszystkie dane operatorów sieci 
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przesyłowych, wymagane do niezależnej 
weryfikacji potrzeby realizowania 
projektów rozbudowy, zostają podane do 
wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) 714/2009 taki sam 
obowiązek w odniesieniu do założeń 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
dotyczy ENTSO-E.

Or. de

Poprawka 499
Yannick Jadot
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V.

1. W terminie trzech miesięcy od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, długofalowa i
całościowa analiza kosztów i korzyści 
systemu energetycznego na poziomie 
unijnym, uwzględniająca szersze skutki 
społeczno-gospodarcze i środowiskowe 
infrastruktury energetycznej, 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana w sposób
przejrzysty, po przeprowadzeniu 
formalnych konsultacji z organizacjami 
reprezentującymi odpowiednie 
zainteresowane strony. Opracowywanie 
metodyki odbywa się zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w załączniku V, a 
zawarte w niej scenariusze są zgodne z 
założeniami dyrektywy 2009/28/WE, 
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znajdującym zastosowanie 
prawodawstwem Unii i długoterminowymi 
celami polityki przewidzianymi w planach 
działania do 2050 r. Projekt metodyki jest 
udostępniany opinii publicznej w celu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
zgodnie ze standardowymi procedurami 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

W takiej metodyce należy odpowiednio uwzględnić szersze skutki społeczno-gospodarcze i 
środowiskowe infrastruktury energetycznej w celu zapewnienia oceny transeuropejskiej w 
przeciwieństwie do bieżącego podejścia krajowych organów regulacyjnych, które ogranicza 
się do analizy skutków krajowych. Ponieważ na podstawie tej metodyki projekty będą 
oceniane i uznawane przedmiot wspólnego zainteresowania Europy, należy podkreślić, że 
przedstawiane scenariusze powinny zachować pełną zgodność z prawodawstwem UE i 
długofalowymi celami jej polityki. Nie wystarczy opublikować ostatecznej wersji metodyki, 
należy przeprowadzić konsultacje społeczne w celu opracowania projektu metodyki dla 
potrzeb przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści.

Poprawka 500
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 

1. W terminie dwunastu miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia ENTSO energii 
elektrycznej i gazu przedstawiają Agencji 
i Komisji, po przeprowadzeniu 
formalnych konsultacji z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, zastosowane przez 
siebie metodyki, zgodnie z którymi 
przeprowadzona zostanie zharmonizowana, 
całościowa analiza kosztów i korzyści 
systemu energetycznego na poziomie 
unijnym, która będzie stosowana przez 
ENTSO w ramach ich ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
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z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V.

oraz na potrzeby analizy danego projektu 
wykonywanej przez organizatorów 
projektów w odniesieniu do własnych 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a), b) i d) 
i w pkt 2 załącznika II. Metodyka zostanie 
opracowana zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w załączniku V oraz 
będzie zgodna z przepisami i wskaźnikami 
określonymi w załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że dla celów niniejszego rozporządzenia składowanie energii elektrycznej 
nie jest działalnością regulowaną, metodyka, zgodnie z którą przeprowadzana jest analiza 
kosztów i korzyści, nie powinna być stosowana do kategorii określonych w pkt 1 lit. c) 
załącznika II.

Poprawka 501
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku
V.

1. W terminie dwunastu miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia ENTSO energii 
elektrycznej i gazu przedstawiają Agencji 
i Komisji, po przeprowadzeniu 
formalnych konsultacji z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, zastosowane przez 
siebie metodyki, zgodnie z którymi 
przeprowadzona zostanie zharmonizowana, 
całościowa analiza kosztów i korzyści 
systemu energetycznego na poziomie 
unijnym, która będzie stosowana przez 
ENTSO w ramach ich ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
oraz na potrzeby analizy danego projektu 
wykonywanej przez organizatorów 



PE487.999v01-00 20/102 AM\900618PL.doc

PL

projektów w odniesieniu do własnych 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i 
w pkt 2 załącznika II. Metodyka zostanie 
opracowana zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w załączniku V oraz 
będzie zgodna z przepisami i wskaźnikami 
określonymi w załączniku IV.

Or. en

Poprawka 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V.

1. W terminie dwunastu miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia ENTSO energii 
elektrycznej i gazu przedstawiają Agencji 
i Komisji zastosowaną przez siebie 
metodykę, w tym także w zakresie 
modelowania sieci i rynku, zgodnie z którą 
przeprowadzona zostanie zharmonizowana, 
całościowa analiza kosztów i korzyści 
systemu energetycznego na poziomie 
unijnym w odniesieniu do projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 
załącznika II. Metodyka zostanie 
opracowana zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w załączniku V.

Or. en

Uzasadnienie

Jeden miesiąc na przedstawienie przez ENTSO metodyki jest okresem zbyt krótkim, gdyż do 
kryteriów uwzględnionych w dziesięcioletnich planach rozwoju sieci ENTSO dodano niektóre 
z kryteriów określonych w załączniku V. Ponadto należy oprzeć metodykę na wyraźnej 
podstawie prawnej. Jeden rok jest minimalnym okresem koniecznym do opracowania nowych 
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metodyk, zwłaszcza uwzględniających efekty zewnętrzne.

Poprawka 503
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V.

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami i kryteriami przedstawionymi 
w art. 4 ust. 2, załączniku IV i załączniku 
V. Na wczesnym etapie opracowywania 
metodyki ENTSO energii elektrycznej 
i ENTSO gazu zasięgają opinii 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
w tym użytkowników infrastruktury, 
organizacji reprezentujących operatorów 
infrastruktury i twórców projektów 
niebędących operatorami systemu 
przesyłowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma zapewnić przeprowadzenie konsultacji również z organizacją reprezentującą 
wszystkich operatorów infrastruktury gazowej.
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Poprawka 504
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V.

1. W terminie czterech miesięcy od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V, w szczególności w drodze 
przeprowadzenia konsultacji z grupą 
użytkowników, o której mowa w 
załączniku V.

Or. en

Uzasadnienie

Okres 4 miesięcy wydaje się bardziej realistycznym terminem przez wzgląd na współpracę i 
konieczność angażowania zainteresowanych stron. Zainteresowane strony powinny również 
być zaangażowane na wczesnym etapie opracowywania metodyki analizy kosztów i korzyści 
oraz powinny uczestniczyć w konsultacjach poprzez grupę użytkowników reprezentującą 
wszystkie odpowiednie stowarzyszenia zainteresowanych stron. Grupa użytkowników odbywa 
co najmniej dwa spotkania, które poprzedzają przedstawienie Agencji i Komisji metodyki 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu (zob. poprawka w załączniku V, nowy pkt 13).

Poprawka 505
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci i 
rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym w 
odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V.

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę oraz 
standardowe koszty różnych kategorii 
projektów, w tym także w zakresie 
modelowania sieci i rynku, zgodnie z którą 
przeprowadzona zostanie zharmonizowana, 
całościowa analiza kosztów i korzyści 
systemu energetycznego na poziomie 
unijnym w odniesieniu do projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 
załącznika II, z wyłączeniem projektów 
dotyczących magazynowania energii 
elektrycznej w zbiornikach elektrowni 
szczytowo-pompowych. Metodyka zostanie 
opracowana zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w załączniku V.

Or. en

Poprawka 506
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci i 
rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym w 
odniesieniu do projektów będących 

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci i 
rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym w 
odniesieniu do projektów będących 
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przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V.

przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V. Projekt metodyki jest udostępniany 
opinii publicznej w celu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych zgodnie ze 
standardowymi procedurami Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wystarczy opublikować ostatecznej wersji metodyki, należy przeprowadzić konsultacje 
społeczne w celu opracowania projektu metodyki dla potrzeb przeprowadzenia analizy 
kosztów i korzyści.

Poprawka 507
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci i 
rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym w 
odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V.

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci i 
rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym w 
odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V, zwłaszcza w drodze konsultacji z 
odpowiednimi stronami 
zainteresowanymi, w tym pozostałymi 
operatorami infrastruktury i 
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reprezentującymi ich właściwymi 
organizacjami.

Or. en

Poprawka 508
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci i 
rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym w 
odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V.

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym, 
uwzględniająca szersze skutki społeczno-
gospodarcze i środowiskowe 
infrastruktury energetycznej w skali 
regionalnej, w odniesieniu do projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 
załącznika II. Metodyka zostanie 
opracowana zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w załączniku V.

Or. en

Poprawka 509
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci i 
rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym w 
odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V.

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 
zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym, 
uwzględniająca szersze skutki społeczno-
gospodarcze i środowiskowe 
infrastruktury energetycznej w skali 
regionalnej, w odniesieniu do projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 
załącznika II. Metodyka zostanie 
opracowana zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w załączniku V.

Or. en

Uzasadnienie

Analiza kosztów i korzyści powinna uwzględniać szersze skutki gospodarcze, społeczne i 
środowiskowe infrastruktury energetycznej, np. unikanie emisji dwutlenku węgla i szybszą 
integrację energii ze źródeł odnawialnych z siecią.

Poprawka 510
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
ENTSO energii elektrycznej i gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji 
zastosowaną przez siebie metodykę, w tym 
także w zakresie modelowania sieci 
i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona 

1. W terminie dwunastu miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia ENTSO energii 
elektrycznej i gazu przedstawiają Agencji i 
Komisji zastosowaną przez siebie 
metodykę, w tym także w zakresie 
modelowania sieci i rynku, zgodnie z którą 
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zostanie zharmonizowana, całościowa 
analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)–d) i w pkt 2 załącznika II. 
Metodyka zostanie opracowana zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w załączniku 
V.

przeprowadzona zostanie zharmonizowana, 
całościowa analiza kosztów i korzyści 
systemu energetycznego na poziomie 
unijnym w odniesieniu do projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 
załącznika II. Metodyka zostanie 
opracowana zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w załączniku V.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyznaczony termin jest zbyt krótki, aby w należyty sposób przeprowadzić konsultacje. Termin 
ten należy zatem wydłużyć.

Poprawka 511
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania metodyki Agencja, po 
formalnych konsultacjach z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, przedstawia 
Komisji opinię w sprawie metodyki.

2. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania metodyki Agencja, po 
formalnych konsultacjach z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, przedstawia 
Komisji opinię w sprawie metodyki.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) 
powinna odgrywać strategiczną rolę „pośrednika” (pomiędzy ENTSO i Komisją) w celu 
ostatecznego określenia metodyki stosowanej w analizie kosztów i korzyści. Strony 
zainteresowane powinny być zrzeszone przez ACER w przejrzysty sposób zanim metodyka 
dotycząca analizy kosztów i korzyści zostanie wykorzystana jako narzędzie referencyjne dla 
przyszłych projektów. Duże znaczenie ma przeprowadzanie konsultacji z Europejskim 
Funduszem Rozwoju i otrzymywanie od niego na tym etapie informacji zwrotnych na temat 
metodyki.
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Poprawka 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania metodyki Agencja, po 
formalnych konsultacjach z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, przedstawia 
Komisji opinię w sprawie metodyki.

2. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania metodyki Agencja, po 
formalnych konsultacjach z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, przedstawia 
Komisji opinię w sprawie metodyki.

Or. en

Uzasadnienie

Rzetelna, niezależna i przejrzysta kontrola metodyki związanej z analizą kosztów i korzyści 
przez wszystkie odpowiednie podmioty jest zasadniczym warunkiem opracowania metodyki, 
która odpowiada celowi. Wszystkie zainteresowane strony, a nie tylko reprezentujące je 
organizacje, powinny mieć możliwość wyrażenia uwag na temat takiej metodyki - jak jest to 
powszechnie przyjęte w przypadku konsultacji społecznych prowadzonych już przez Komisję, 
Agencję i ENTSO.

Poprawka 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania metodyki Agencja, po 
formalnych konsultacjach z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, przedstawia 
Komisji opinię w sprawie metodyki.

2. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania metodyki Agencja, po 
formalnych konsultacjach z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, przedstawia 
Komisji opinię w sprawie metodyki.

Or. en
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Poprawka 514
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie trzech miesięcy od 
otrzymania opinii Agencji Komisja wyda 
opinię w sprawie metodyki.

3. W terminie trzech miesięcy od 
otrzymania opinii Agencji Komisja wyda 
opinię w sprawie metodyki, którą przekaże 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
UE celem zatwierdzenia, wraz z dwoma 
metodykami.

Or. ro

Poprawka 515
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania opinii Komisji ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu dostosują 
odpowiednio swoją metodykę 
i przedstawią ją Komisji do zatwierdzenia.

4. W terminie trzech miesięcy od dnia 
zatwierdzenia przez Parlament Europejski 
i Radę UE, ENTSO energii elektrycznej 
i ENTSO gazu dostosują odpowiednio 
swoją metodykę i przedstawią ją Komisji 
do zatwierdzenia.

Or. ro

Poprawka 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia przez Komisję ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu 
publikują metodykę na swoich stronach 
internetowych. Na żądanie przedstawią one 
Komisji i Agencji odpowiednie zestawy 
danych wejściowych zgodnie z pkt 1 
załącznika V oraz inne istotne dane na 
temat sieci, przepływu obciążenia i rynku, 
w odpowiednio dokładnej formie zgodnie z 
przepisami krajowymi i odpowiednimi 
umowami o poufności. Dane te powinny 
być ważne w dniu zwrócenia się z 
wnioskiem. Komisja i Agencja 
zobowiązane są do zapewnienia poufnego 
traktowania otrzymanych danych, zarówno 
przez nie same, jak i przez wszystkie 
strony wykonujące na ich zlecenie 
czynności analityczne na podstawie takich 
danych.

5. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia przez Komisję ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu 
publikują własne metodyki na swoich 
stronach internetowych. Na żądanie 
przedstawią one Komisji i Agencji 
odpowiednie zestawy danych wejściowych 
zgodnie z pkt 1 załącznika V. Dane te 
powinny być ważne w dniu zwrócenia się z 
wnioskiem. Komisja i Agencja 
zobowiązane są do zapewnienia poufnego 
traktowania otrzymanych danych, zarówno 
przez nie same, jak i przez wszystkie 
strony wykonujące na ich zlecenie 
czynności analityczne na podstawie takich 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta ma na celu zapewnienie zgodności z poprawką do art. 12 ust. 1.

Poprawka 517
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia przez Komisję ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu 
publikują metodykę na swoich stronach 
internetowych. Na żądanie przedstawią one 
Komisji i Agencji odpowiednie zestawy 
danych wejściowych zgodnie z pkt 1 
załącznika V oraz inne istotne dane na 

5. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia przez Komisję ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu 
publikują własne metodyki na swoich 
stronach internetowych. Na żądanie 
przedstawią one Komisji i Agencji 
odpowiednie zestawy danych wejściowych 
zgodnie z pkt 1 załącznika V. Dane te 
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temat sieci, przepływu obciążenia i rynku, 
w odpowiednio dokładnej formie zgodnie z 
przepisami krajowymi i odpowiednimi 
umowami o poufności. Dane te powinny 
być ważne w dniu zwrócenia się z 
wnioskiem. Komisja i Agencja 
zobowiązane są do zapewnienia poufnego 
traktowania otrzymanych danych, zarówno 
przez nie same, jak i przez wszystkie 
strony wykonujące na ich zlecenie 
czynności analityczne na podstawie takich 
danych.

powinny być ważne w dniu zwrócenia się z 
wnioskiem. Komisja i Agencja 
zobowiązane są do zapewnienia poufnego 
traktowania otrzymanych danych, zarówno 
przez nie same, jak i przez wszystkie 
strony wykonujące na ich zlecenie 
czynności analityczne na podstawie takich 
danych.

Or. en

Poprawka 518
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia przez Komisję ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu 
publikują metodykę na swoich stronach 
internetowych. Na żądanie przedstawią one 
Komisji i Agencji odpowiednie zestawy 
danych wejściowych zgodnie z pkt 1 
załącznika V oraz inne istotne dane na 
temat sieci, przepływu obciążenia i rynku, 
w odpowiednio dokładnej formie zgodnie z 
przepisami krajowymi i odpowiednimi 
umowami o poufności. Dane te powinny 
być ważne w dniu zwrócenia się z 
wnioskiem. Komisja i Agencja 
zobowiązane są do zapewnienia poufnego 
traktowania otrzymanych danych, zarówno 
przez nie same, jak i przez wszystkie 
strony wykonujące na ich zlecenie 
czynności analityczne na podstawie takich 
danych.

5. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia przez Komisję ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu 
publikują metodykę na swoich stronach 
internetowych. Na żądanie przedstawią one 
Komisji i Agencji odpowiednie zestawy 
danych wejściowych zgodnie z pkt 1 
załącznika V oraz inne istotne dane na 
temat sieci, przepływu obciążenia i rynku, 
w odpowiednio dokładnej formie zgodnie z 
przepisami krajowymi i odpowiednimi 
umowami o poufności. Dla potrzeb 
weryfikacji, Komisja lub Agencja może 
zażądać od ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu przedstawienia obliczeń 
związanych z danym zestawem danych.
Dane te powinny być ważne w dniu 
zwrócenia się z wnioskiem. Komisja i 
Agencja zobowiązane są do zapewnienia 
poufnego traktowania otrzymanych 
danych, zarówno przez nie same, jak i 
przez wszystkie strony wykonujące na ich 
zlecenie czynności analityczne na 
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podstawie takich danych.

Or. en

Poprawka 519
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Metodyka jest na bieżąco
aktualizowana i usprawniania poprzez 
wykonywanie procedury opisanej w ust. 1-
5. Agencja, po formalnych konsultacjach 
z organizacjami reprezentującymi 
wszystkie zainteresowane strony i 
Komisją, może zażądać takich aktualizacji 
i usprawnień z należytym uzasadnieniem i 
w odpowiednich ramach czasowych.

6. Metodyki są aktualizowane i 
usprawniane, w razie konieczności 
zgodnie z publikacją dziesięcioletnich 
planów rozwoju sieci, poprzez 
wykonywanie procedury opisanej w ust. 1-
5.

Or. en

Poprawka 520
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Metodykę stosuje się do celów analizy 
kosztów i korzyści zgodnie z wszystkimi 
kolejnymi dziesięcioletnimi planami 
rozwoju sieci opracowanymi w odniesieniu 
do energii elektrycznej lub gazu przez 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 i rozporządzenia (WE) nr 
715/2009.

7. Metodykę stosuje się do celów analizy 
kosztów i korzyści zgodnie z procedurą 
selekcji projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, które 
określone zostały w art. 3, zgodnie z 
zasadami transgranicznej alokacji 
odpowiednich kosztów związanych z 
projektami będącymi przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, o których 
mowa w art. 13, oraz zgodnie ze 
wszystkimi kolejnymi dziesięcioletnimi 
planami rozwoju sieci opracowanymi 
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w odniesieniu do energii elektrycznej lub 
gazu przez ENTSO energii elektrycznej 
i ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 
i rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. en

Poprawka 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Metodykę stosuje się do celów analizy 
kosztów i korzyści zgodnie z wszystkimi 
kolejnymi dziesięcioletnimi planami 
rozwoju sieci opracowanymi w odniesieniu 
do energii elektrycznej lub gazu przez 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 i rozporządzenia (WE) nr 
715/2009.

7. Metodykę stosuje się do celów analizy 
kosztów i korzyści zgodnie z wszystkimi 
kolejnymi dziesięcioletnimi planami 
rozwoju sieci opracowanymi w odniesieniu 
do energii elektrycznej lub gazu przez 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 i rozporządzenia (WE) nr 
715/2009, a główne wyniki analizy 
kosztów i korzyści w odnośnych 
scenariuszach muszą być ujęte w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniu końcowym 
dotyczącym dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci.

Or. en

Poprawka 522
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Metodykę stosuje się do celów analizy 
kosztów i korzyści zgodnie z wszystkimi 
kolejnymi dziesięcioletnimi planami 

7. Metodyki stosuje się zgodnie 
z wszystkimi kolejnymi dziesięcioletnimi 
planami rozwoju sieci opracowanymi 
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rozwoju sieci opracowanymi w odniesieniu 
do energii elektrycznej lub gazu przez 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 i rozporządzenia (WE) nr 
715/2009.

w odniesieniu do energii elektrycznej lub 
gazu przez ENTSO energii elektrycznej 
i ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 
i rozporządzenia (WE) nr 715/2009 
dotyczącym całościowej analizy kosztów i 
korzyści systemu energetycznego na 
poziomie ogólnounijnym.

Or. en

Poprawka 523
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Komisji i 
Agencji wspólny model sieci i rynku 
energii elektrycznej i gazu, z 
uwzględnieniem ich przesyłu i 
składowania oraz korytarzy i obszarów 
priorytetowych określonych w załączniku I 
i opracowanych zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w załączniku V. Po 
zatwierdzeniu modelu przez Komisję 
zgodnie z procedurą określoną w ust.2-4 
zostaje on włączony do metodyki.

8. W terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu przedstawiają Komisji i Agencji 
swoje modele sieci i rynku energii 
elektrycznej i gazu, z uwzględnieniem 
odpowiednio ich przesyłu i składowania 
oraz korytarzy i obszarów priorytetowych 
określonych w załączniku I i 
opracowanych zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w załączniku V. Po 
zatwierdzeniu modeli przez Komisję 
zgodnie z procedurą określoną w ust.2-4 
zostają one włączone do ich odpowiednich 
metodyk.

Or. en

Uzasadnienie

Trudno doszukać się synergii pomiędzy wspólnym rynkiem energii elektrycznej i gazu a 
modelem sieci. Obydwa modele powinny być opracowywane osobno dla energii elektrycznej i 
osobno dla gazu.

Poprawka 524
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Komisji i 
Agencji wspólny model sieci i rynku 
energii elektrycznej i gazu, z 
uwzględnieniem ich przesyłu i 
składowania oraz korytarzy i obszarów 
priorytetowych określonych w załączniku I 
i opracowanych zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w załączniku V. Po 
zatwierdzeniu modelu przez Komisję 
zgodnie z procedurą określoną w ust.2–4 
zostaje on włączony do metodyki.

8. W terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Agencji, 
Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie UE wspólny model sieci i rynku 
energii elektrycznej i gazu, z 
uwzględnieniem ich przesyłu i 
składowania oraz korytarzy i obszarów 
priorytetowych określonych w załączniku I 
i opracowanych zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w załączniku V. Po 
zatwierdzeniu modelu przez Komisję, 
Parlament Europejski i Radę UE zgodnie 
z procedurą określoną w ust.2–4 zostaje on 
włączony do metodyki.

Or. ro

Poprawka 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Komisji i 
Agencji wspólny model sieci i rynku 
energii elektrycznej i gazu, z 
uwzględnieniem ich przesyłu i 
składowania oraz korytarzy i obszarów 
priorytetowych określonych w załączniku I 
i opracowanych zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w załączniku V. Po 
zatwierdzeniu modelu przez Komisję 
zgodnie z procedurą określoną w ust.2-4 
zostaje on włączony do metodyki.

8. W terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Komisji i 
Agencji spójne i interaktywne modele sieci 
i rynku energii elektrycznej i gazu, z 
uwzględnieniem ich przesyłu i 
składowania oraz korytarzy i obszarów 
priorytetowych określonych w załączniku I 
i opracowanych zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w załączniku V. Po 
zatwierdzeniu modeli przez Komisję 
zgodnie z procedurą określoną w ust.2-4 
zostają one włączone do metodyki.
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Or. en

Poprawka 526
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Komisji i 
Agencji wspólny model sieci i rynku 
energii elektrycznej i gazu, z 
uwzględnieniem ich przesyłu i 
składowania oraz korytarzy i obszarów 
priorytetowych określonych w załączniku I 
i opracowanych zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w załączniku V. Po 
zatwierdzeniu modelu przez Komisję 
zgodnie z procedurą określoną w ust.2-4 
zostaje on włączony do metodyki.

8. W terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Komisji i 
Agencji wspólny model sieci i rynku 
energii elektrycznej i gazu, z 
uwzględnieniem ich przesyłu i 
składowania, terminali skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) oraz korytarzy i 
obszarów priorytetowych określonych w 
załączniku I i opracowanych zgodnie z 
zasadami ustanowionymi w załączniku V. 
Po zatwierdzeniu modelu przez Komisję 
zgodnie z procedurą określoną w ust.2-4 
zostaje on włączony do metodyki.

Or. en

Poprawka 527
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Komisji i 
Agencji wspólny model sieci i rynku 
energii elektrycznej i gazu, z 
uwzględnieniem ich przesyłu i 
składowania oraz korytarzy i obszarów 
priorytetowych określonych w załączniku I 
i opracowanych zgodnie z zasadami 

8. W terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Komisji i 
Agencji wspólny model sieci i rynku 
energii elektrycznej i gazu, z 
uwzględnieniem ich przesyłu i 
składowania, terminali skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) oraz korytarzy i 
obszarów priorytetowych określonych w 
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ustanowionymi w załączniku V. Po 
zatwierdzeniu modelu przez Komisję 
zgodnie z procedurą określoną w ust.2-4 
zostaje on włączony do metodyki.

załączniku I i opracowanych zgodnie z 
zasadami ustanowionymi w załączniku V. 
Po zatwierdzeniu modelu przez Komisję 
zgodnie z procedurą określoną w ust.2-4 
zostaje on włączony do metodyki.

Or. en

Poprawka 528
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Komisji i 
Agencji wspólny model sieci i rynku 
energii elektrycznej i gazu, z 
uwzględnieniem ich przesyłu i 
składowania oraz korytarzy i obszarów 
priorytetowych określonych w załączniku I 
i opracowanych zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w załączniku V. Po 
zatwierdzeniu modelu przez Komisję 
zgodnie z procedurą określoną w ust.2-4 
zostaje on włączony do metodyki.

8. W terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Komisji i 
Agencji wspólny model sieci i rynku 
energii elektrycznej i gazu, z 
uwzględnieniem ich przesyłu i 
składowania, terminali skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) oraz korytarzy i 
obszarów priorytetowych określonych w 
załączniku I i opracowanych zgodnie z 
zasadami ustanowionymi w załączniku V. 
Po zatwierdzeniu modelu przez Komisję 
zgodnie z procedurą określoną w ust.2-4 
zostaje on włączony do metodyki.

Or. en

Poprawka 529
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty inwestycyjne związane z projektem 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącym do kategorii 

Koszty inwestycyjne związane z projektem 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącym do kategorii 
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określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 
załącznika II, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych państw 
członkowskich, w których projekt generuje 
skutki pozytywne netto, a opłacają je 
użytkownicy sieci zgodnie z taryfami za 
dostęp do sieci.

określonych w pkt 1 lit. a), b) i d) oraz
w pkt 2 załącznika II, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych lub organizatorzy 
projektu odpowiedzialni za infrastrukturę 
przesyłową z państw członkowskich, 
w których projekt generuje skutki 
pozytywne netto, a opłacają je - w zakresie 
nie objętym opłatami za zarządzanie 
ograniczeniami przesyłowymi lub innego 
rodzaju opłatami - użytkownicy sieci 
zgodnie z taryfami za dostęp do sieci w 
jednym lub kilku państwach 
członkowskich.

Powyższy zapis stosuje się do projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należących do kategorii 
określonych w pkt 2 załącznika II, tylko 
wtedy, gdy przynajmniej jeden organizator 
projektu zwróci się do właściwych 
organów krajowych o zastosowanie 
niniejszego artykułu do wszystkich lub 
niektórych kosztów projektu oraz jeśli z 
oceny popytu na rynku wynika, iż nie 
można oczekiwać, że koszty zostaną 
pokryte przez opłaty taryfowe uiszczane 
przez użytkowników infrastruktury. Jeśli 
dany projekt ma kilku organizatorów, 
właściwe krajowe organy regulacyjne 
bezzwłocznie zwracają się do wszystkich 
organizatorów o złożenie wniosku 
inwestycyjnego wspólnie, zgodnie z ust. 4. 
Przepisy niniejszego artykułu nie mają 
zastosowania do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
objętych wyłączeniem na mocy art. 36 
dyrektywy 2009/73/WE lub art. 17 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

Or. en

Poprawka 530
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty inwestycyjne związane z projektem 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącym do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2
załącznika II, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych państw 
członkowskich, w których projekt generuje 
skutki pozytywne netto, a opłacają je 
użytkownicy sieci zgodnie z taryfami za 
dostęp do sieci.

Koszty inwestycyjne związane z projektem 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącym do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a), b) i d) 
załącznika II, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych państw 
członkowskich, w których projekt 
generuje skutki pozytywne netto, 
a opłacają je użytkownicy sieci zgodnie 
z taryfami za dostęp do sieci.
1bis. Koszty inwestycyjne związane 
z projektem będącym przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należącym do 
kategorii określonych w pkt 2 załącznika 
II, ponoszą operatorzy systemów 
przesyłowych, operatorzy systemów 
składowania w przypadku regulowanych 
instalacji magazynowych lub operatorzy 
systemów skroplonego gazu ziemnego 
(LNG) z państw członkowskich, w których 
projekt generuje skutki pozytywne netto, 
a opłacają je użytkownicy sieci zgodnie 
z taryfami za dostęp do sieci.

Or. en

Poprawka 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty inwestycyjne związane z projektem
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącym do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 
załącznika II, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych państw 
członkowskich, w których projekt generuje 
skutki pozytywne netto, a opłacają je 

Koszty określone w pkt 5 załącznika V, 
dotyczące projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II, z 
wyjątkiem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej w 
zbiornikach elektrowni szczytowo-
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użytkownicy sieci zgodnie z taryfami za 
dostęp do sieci.

pompowych, ponoszą operatorzy systemów 
przesyłowych państw członkowskich, 
w których projekt generuje skutki 
pozytywne netto, a opłacają je 
użytkownicy sieci zgodnie z taryfami za 
dostęp do sieci.

Or. en

Poprawka 532
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty inwestycyjne związane z projektem 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącym do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 
załącznika II, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych państw
członkowskich, w których projekt generuje 
skutki pozytywne netto, a opłacają je 
użytkownicy sieci zgodnie z taryfami za 
dostęp do sieci.

Koszty inwestycyjne związane z projektem 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącym do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 
załącznika II, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych państw 
członkowskich, w których projekt generuje 
skutki pozytywne netto, a opłacają je - jeśli 
to możliwe, zważywszy na sytuację 
gospodarczą i społeczną - użytkownicy
sieci zgodnie z taryfami za dostęp do sieci.

Or. ro

Poprawka 533
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty inwestycyjne związane z projektem 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącym do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 

Zgodnie z pkt 5 załącznika V 
koszty projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należącego do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i 
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załącznika II, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych państw 
członkowskich, w których projekt generuje 
skutki pozytywne netto, a opłacają je 
użytkownicy sieci zgodnie z taryfami za 
dostęp do sieci.

w pkt 2 załącznika II, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych państw 
członkowskich, w których projekt generuje 
skutki pozytywne netto, a opłacają je 
użytkownicy sieci zgodnie z taryfami za 
dostęp do sieci.

Or. en

Uzasadnienie

W decyzji o alokacji kosztów należy uwzględnić nie tylko koszty inwestycyjne, ale wszystkie 
koszty projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, bowiem w przeciwnym 
razie alokacja kosztów nie będzie efektywna.

Poprawka 534
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty inwestycyjne związane z projektem 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącym do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)–d) i w pkt 2 
załącznika II, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych państw 
członkowskich, w których projekt generuje 
skutki pozytywne netto, a opłacają je 
użytkownicy sieci zgodnie z taryfami za 
dostęp do sieci.

Koszty inwestycyjne związane z projektem 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącym do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a), b) i d) i w pkt 2 
lit. a) i d) załącznika II, ponoszą operatorzy 
systemów przesyłowych państw 
członkowskich, w których projekt generuje 
skutki pozytywne netto, a opłacają je 
użytkownicy sieci zgodnie z taryfami za 
dostęp do sieci.

Or. de

Poprawka 535
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy niniejszego artykułu nie stosują 
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się do kosztów inwestycyjnych, które 
można odzyskać w drodze pobierania taryf 
za dostęp do sieci od jej użytkowników
zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) 
715/2009.

Or. en

Poprawka 536
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy niniejszego artykułu nie stosują 
się do kosztów inwestycyjnych, które 
można odzyskać w drodze pobierania taryf 
za dostęp do sieci od jej użytkowników 
zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) 
715/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli koszty inwestycyjne można alokować do użytkowników sieci, na przykład opierając się 
na stanowczych zobowiązaniach wynikających z testowania rynku lub zobowiązaniach 
organu regulacyjnego, należy unikać skomplikowanej procedury alokacji kosztów, ponieważ 
wprowadziłaby ona niepotrzebne obciążenia regulacyjne.

Poprawka 537
Francisco Sosa Wagner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu określenia poziomów 
referencyjnych i najlepszych praktyk, 
które mogłyby zagwarantować efektywne 
ponoszenie kosztów, opracowana zostanie 
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analiza porównawcza kosztów 
inwestycyjnych operatorów systemów 
przesyłowych. W przypadku wystąpienia 
znacznych i nieuzasadnionych 
rozbieżności pomiędzy kosztami, Komisja 
może zorganizować przetarg, aby 
zapewnić, że infrastruktura tworzona jest 
w sposób najbardziej racjonalny pod 
względem kosztów.

Or. en

Poprawka 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Krajowe organy regulacyjne i Agencja 
informują Komisję o znacznych wzrostach 
kosztów inwestycyjnych. Jeżeli dany 
organizator projektu nie przedstawi 
wystarczającego uzasadnienia wzrostu 
kosztów, Komisja może wystosować 
zaproszenie do składania wniosków 
dotyczących realizacji projektu, kierowane 
do wszystkich organizatorów projektów.

Or. en

Poprawka 539
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Krajowe organy regulacyjne we 
współpracy z Agencją ustalają pewien 
zestaw stosownych wskaźników 
umożliwiających porównanie 
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jednostkowych kosztów inwestycyjnych 
między organizatorami projektów we 
wszystkich państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Analiza porównawcza może zostać przeprowadzona już w ramach współpracy krajowych 
organów regulacyjnych.

Poprawka 540
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizator projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należącego do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i pkt 2 załącznika II, informuje 
na bieżąco wszystkie zainteresowane 
krajowe organy regulacyjne o postępach 
w zakresie danego projektu oraz 
o ustalonych kosztach i skutkach 
w związku z takim projektem. 
Niezwłocznie po osiągnięciu 
odpowiedniego stopnia zaawansowania 
przez projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, wybrany na 
podstawie i w ramach kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2 
załącznika II, organizator projektu 
przedstawia właściwym krajowym 
organom regulacyjnym wniosek w sprawie 
inwestycji, obejmujący transgraniczną 
alokację kosztów, wraz z:

W przypadku gdy zastosowanie znajduje 
pierwsze zdanie pkt 1, organizator 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a), b) i d) oraz pkt 
2 załącznika II, informuje na bieżąco 
wszystkie zainteresowane krajowe organy 
regulacyjne o postępach w zakresie danego 
projektu oraz o ustalonych kosztach 
i skutkach w związku z takim projektem. 
Niezwłocznie po osiągnięciu przez takie 
projekty odpowiedniego stopnia 
zaawansowania organizator projektu 
przedstawia właściwym krajowym 
organom regulacyjnym wniosek w sprawie 
inwestycji, obejmujący wniosek o wydane 
decyzji w sprawie transgranicznej alokacji
kosztów, wraz z:

Or. en

Poprawka 541
Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizator projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należącego do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a)-d) i pkt 2 załącznika II, informuje 
na bieżąco wszystkie zainteresowane 
krajowe organy regulacyjne o postępach 
w zakresie danego projektu oraz 
o ustalonych kosztach i skutkach 
w związku z takim projektem. 
Niezwłocznie po osiągnięciu 
odpowiedniego stopnia zaawansowania 
przez projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, wybrany na 
podstawie i w ramach kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2 
załącznika II, organizator projektu 
przedstawia właściwym krajowym 
organom regulacyjnym wniosek w sprawie 
inwestycji, obejmujący transgraniczną 
alokację kosztów, wraz z:

Organizator projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należącego do kategorii określonych w pkt 
1 lit. a), b) i d) oraz pkt 2 załącznika II, 
informuje na bieżąco wszystkie 
zainteresowane krajowe organy 
regulacyjne o postępach w zakresie danego 
projektu oraz o ustalonych kosztach 
i skutkach w związku z takim projektem. 
Niezwłocznie po osiągnięciu 
odpowiedniego stopnia zaawansowania 
przez projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, wybrany na 
podstawie i w ramach kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2 
załącznika II, organizator projektu 
przedstawia właściwym krajowym 
organom regulacyjnym wniosek w sprawie 
inwestycji, obejmujący transgraniczną 
alokację kosztów, wraz z:

Or. en

Poprawka 542
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) analizą kosztów i korzyści sporządzoną 
z zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12; oraz

a) szczegółową analizą kosztów i korzyści 
sporządzoną przez organizatora projektu 
lub przez uprawnioną, niezależną stronę 
powołaną przez organizatora projektu z 
zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12; oraz

Or. en
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Poprawka 543
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po przyjęciu pierwszych dziesięcioletnich
planów rozwoju sieci sporządzonych z 
zastosowaniem metodyki określonej w art. 
12 ust. 7, literę a) uznaje się za 
zaktualizowaną wersję wyników analizy 
kosztów i korzyści dotyczącej ENTSO, 
uwzględniającą wszelkie zmiany zaistniałe 
od czasu jej opublikowania. Organizatorzy 
projektów mogą również uwzględnić swoje 
uwagi na temat wyników analizy kosztów i 
korzyści dotyczącej ENTSO lub 
dodatkowe dane, które nie zostały zawarte 
w analizie dotyczącej ENTSO.

Or. en

Poprawka 544
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizator projektu lub powołana, 
uprawniona i niezależna strona 
sporządzająca szczegółową analizę 
kosztów i korzyści przedstawiają Agencji 
wszystkie dane wykorzystane do 
wykonania obliczeń w analizie kosztów i 
korzyści, a Agencja sprawdza, ocenia i 
potwierdza, że przedstawione analizy 
kosztów i korzyści zostały sporządzone w 
sposób obiektywny i bezstronny, na 
podstawie metodyki opracowanej zgodnie 
z art. 12.
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Or. en

Poprawka 545
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie sześciu miesięcy od daty 
otrzymania ostatniego wniosku przez 
ostatni z zainteresowanych krajowych 
organów regulacyjnych krajowe organy 
regulacyjne, po konsultacjach 
z zainteresowanymi organizatorami 
projektu, podejmują wspólnie decyzję 
w sprawie alokacji kosztów 
inwestycyjnych, jakie poniosą 
poszczególni operatorzy systemów 
przesyłowych w ramach tego projektu oraz 
o ujęciu tych kosztów w taryfach 
sieciowych. Krajowe organy regulacyjne 
mogą zdecydować o alokacji jedynie części 
kosztów lub alokacji kosztów w ramach 
pakietu większej liczby projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

W terminie sześciu miesięcy od daty 
otrzymania ostatniego wniosku przez 
ostatni z zainteresowanych krajowych 
organów regulacyjnych krajowe organy 
regulacyjne, po zatwierdzeniu przez 
Agencję analizy kosztów i korzyści
sporządzonej przez organizatora projektu 
lub powołaną, uprawnioną i niezależną 
stronę oraz po konsultacjach 
z zainteresowanymi organizatorami 
projektu, podejmują wspólnie decyzję 
w sprawie alokacji kosztów 
inwestycyjnych, jakie poniosą 
poszczególni operatorzy systemów 
przesyłowych w ramach tego projektu oraz 
o ujęciu tych kosztów w taryfach 
sieciowych. Krajowe organy regulacyjne 
mogą zdecydować o alokacji jedynie części 
kosztów lub alokacji kosztów w ramach 
pakietu większej liczby projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

Or. en

Poprawka 546
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

ujęciu transgranicznym uwzględniane są 
wyniki analizy kosztów i korzyści 
sporządzonej na podstawie metodyki 
opracowanej zgodnie z art. 12 (np. 
związane z projektem koszty i korzyści dla 
zainteresowanych państw członkowskich o 
charakterze gospodarczym, społecznymi i 
środowiskowym), a także ewentualne 
potrzeby w zakresie wsparcia finansowego.

Or. en

Poprawka 547
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 548
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe organy regulacyjne niezwłocznie 
przekazują Agencji decyzję wraz z 
wszelkimi istotnymi informacjami na jej 
temat. Informacje takie powinny zawierać 
w szczególności szczegółowe przesłanki, 
w oparciu o które dokonana została 
alokacja kosztów pomiędzy państwami 

Krajowe organy regulacyjne niezwłocznie 
przekazują Agencji decyzję w sprawie 
alokacji kosztów wraz z wszelkimi 
istotnymi informacjami na jej temat. 
Informacje takie powinny zawierać w 
szczególności szczegółowe przesłanki, 
w oparciu o które dokonana została 
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członkowskimi, z uwzględnieniem: alokacja kosztów pomiędzy państwami 
członkowskimi, z uwzględnieniem:

Or. en

Poprawka 549
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja w sprawie alokacji zostaje 
opublikowana.

Decyzja w sprawie alokacji kosztów 
zostaje opublikowana.

Or. en

Poprawka 550
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja w sprawie alokacji zostaje 
opublikowana.

Decyzja w sprawie alokacji kosztów 
zostaje opublikowana. Zastosowanie 
znajdują art. 19, 20 i 22 rozporządzenia 
(WE) nr 713/2009.

Or. en

Poprawka 551
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja w sprawie alokacji zostaje Decyzja w sprawie alokacji kosztów 



PE487.999v01-00 50/102 AM\900618PL.doc

PL

opublikowana. zostaje opublikowana.

Or. en

Poprawka 552
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Agencja przekazuje niezwłocznie 
Komisji jeden egzemplarz każdej decyzji, 
wraz z wszelkimi istotnymi informacjami 
na jej temat. Informacje takie można 
przedstawić w formie zbiorczej. Komisja 
jest zobowiązana do zachowania poufności 
szczególnie chronionych danych 
handlowych.

7. Agencja przekazuje niezwłocznie 
Komisji jeden egzemplarz każdej decyzji w 
sprawie alokacji kosztów, wraz z 
wszelkimi istotnymi informacjami na jej 
temat. Informacje takie można przedstawić 
w formie zbiorczej. Komisja jest 
zobowiązana do zachowania poufności 
szczególnie chronionych danych 
handlowych.

Or. en

Poprawka 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Z środków finansowych przeznaczonych 
na projekty dotyczące infrastruktury 
energetycznej co najmniej dwie trzecie 
należy przeznaczyć na projekty dotyczące 
infrastruktury elektroenergetycznej.

Or. nl

Uzasadnienie

W swoim sprawozdaniu z czerwca 2011 r. Komisja oszacowała łączne potrzeby inwestycyjne 
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w zakresie infrastruktury do roku 2020 na ok. 200 mld EUR. Z tej kwoty około 140 mld EUR 
należałoby przeznaczyć na infrastrukturę elektroenergetyczną, a 70 mld EUR na 
infrastrukturę gazową. Różnicę w potrzebach inwestycyjnych należy odzwierciedlić poprzez 
alokację środków finansowych. Dwie trzecie całkowitych środków dostępnych w budżecie 
należy zarezerwować na projekty dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej.

Poprawka 554
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy organizator projektu 
w związku z opracowaniem, budową, 
eksploatacją lub utrzymaniem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, 
z wyjątkiem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej 
w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, ponosi ryzyko przekraczające 
ryzyko ponoszone zwykle w związku 
z porównywalnym projektem 
infrastrukturalnym, które nie jest objęte 
wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia 
(WE) nr 714/2009, krajowe organy 
regulacyjne zapewniają przyznanie 
odpowiednich zachęt w związku z tym 
projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 
dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

1. W przypadku, gdy organizator projektu 
w związku z opracowaniem, budową, 
eksploatacją lub utrzymaniem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, 
z wyjątkiem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej 
w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, magazynów gazu ziemnego 
oraz instalacji skroplonego gazu 
ziemnego, ponosi ryzyko przekraczające 
ryzyko ponoszone zwykle w związku 
z porównywalnym projektem 
infrastrukturalnym, które nie jest objęte 
wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia 
(WE) nr 714/2009, krajowe organy 
regulacyjne zapewniają przyznanie 
odpowiednich zachęt w związku z tym 
projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 
dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Elektrowni szczytowo-pompowych, 
magazynów gazu ziemnego oraz instalacji 
skroplonego gazu ziemnego nie wolno 
traktować jako konsumentów końcowych 
przy uiszczaniu opłat za dostęp do sieci, 
tak aby nie zakłócić konkurencji wśród 
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tego rodzaju instalacji.

Or. de

Poprawka 555
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy organizator projektu 
w związku z opracowaniem, budową, 
eksploatacją lub utrzymaniem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, 
z wyjątkiem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej 
w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, ponosi ryzyko przekraczające 
ryzyko ponoszone zwykle w związku 
z porównywalnym projektem 
infrastrukturalnym, które nie jest objęte 
wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia 
(WE) nr 714/2009, krajowe organy 
regulacyjne zapewniają przyznanie 
odpowiednich zachęt w związku z tym 
projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 
dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

1. W przypadku, gdy organizator projektu 
w związku z opracowaniem, budową, 
eksploatacją lub utrzymaniem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, 
z wyjątkiem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej 
w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, magazynów gazu ziemnego 
oraz instalacji skroplonego gazu 
ziemnego, ponosi ryzyko przekraczające 
ryzyko ponoszone zwykle w związku 
z porównywalnym projektem 
infrastrukturalnym, które nie jest objęte 
wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia 
(WE) nr 714/2009, krajowe organy 
regulacyjne zapewniają przyznanie 
odpowiednich zachęt w związku z tym 
projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 
dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Jeśli przy uiszczaniu opłat za dostęp do 
sieci elektrownie szczytowo-pompowe są 
traktowane jako konsumenci końcowi, 
państwa członkowskie zwalniają 
elektrownie szczytowo-pompowe 
z uiszczania takich opłat w przyszłości.
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Uzasadnienie

Przewidziane wyłączenie dla projektów zbiorników elektrowni szczytowo-pompowych ma 
zastosowanie, gdyż stanowią one ważną część integralnego modelu i są bardzo istotne dla 
funkcjonującej infrastruktury sieciowej, ale konkurują ze sobą i z innymi możliwościami 
magazynowania i zapewniania elastyczności. Powinno to mieć zastosowanie także do magazynów 
gazu ziemnego i instalacji skroplonego gazu ziemnego. Jako że elektrownie szczytowo-pompowe nie są 
użytkownikami końcowymi, zachęty do inwestycji na rzecz utrzymania działania istniejących obiektów 
powinny podlegać zwolnieniu z płatności.

Poprawka 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy organizator projektu 
w związku z opracowaniem, budową, 
eksploatacją lub utrzymaniem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, 
z wyjątkiem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej 
w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, ponosi ryzyko przekraczające 
ryzyko ponoszone zwykle w związku 
z porównywalnym projektem 
infrastrukturalnym, które nie jest objęte 
wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia 
(WE) nr 714/2009, krajowe organy 
regulacyjne zapewniają przyznanie 
odpowiednich zachęt w związku z tym 
projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 
dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

1. W przypadku, gdy organizator projektu 
w związku z opracowaniem, budową, 
eksploatacją lub utrzymaniem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, 
z wyjątkiem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej 
w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, ponosi ryzyko przekraczające 
ryzyko ponoszone zwykle w związku 
z porównywalnym projektem 
infrastrukturalnym, które nie jest objęte 
wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia 
(WE) nr 714/2009, krajowe organy 
regulacyjne zapewniają przyznanie 
odpowiednich zachęt w związku z tym 
projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 
dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.
Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku 
dla systemów zachęt, które już są 
stosowane na mocy przepisów krajowych. 
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Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 557
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy organizator projektu 
w związku z opracowaniem, budową, 
eksploatacją lub utrzymaniem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, 
z wyjątkiem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej 
w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, ponosi ryzyko przekraczające 
ryzyko ponoszone zwykle w związku 
z porównywalnym projektem 
infrastrukturalnym, które nie jest objęte 
wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia 
(WE) nr 714/2009, krajowe organy 
regulacyjne zapewniają przyznanie 
odpowiednich zachęt w związku z tym 
projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 
dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

1. W przypadku, gdy organizator projektu 
w związku z opracowaniem, budową, 
eksploatacją lub utrzymaniem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, 
z wyjątkiem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej 
w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, ponosi ryzyko przekraczające 
ryzyko ponoszone zwykle w związku 
z porównywalnym projektem 
infrastrukturalnym, które nie jest objęte 
wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia 
(WE) nr 714/2009, a także uwzględniając 
prognozowane przyszłe koszty ponoszone 
przez użytkowników energii, krajowe 
organy regulacyjne zapewniają przyznanie 
odpowiednich zachęt w związku z tym 
projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 
dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. en

Poprawka 558
Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy organizator projektu 
w związku z opracowaniem, budową, 
eksploatacją lub utrzymaniem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, 
z wyjątkiem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej 
w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, ponosi ryzyko przekraczające 
ryzyko ponoszone zwykle w związku 
z porównywalnym projektem 
infrastrukturalnym, które nie jest objęte 
wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia 
(WE) nr 714/2009, krajowe organy 
regulacyjne zapewniają przyznanie 
odpowiednich zachęt w związku z tym 
projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 
dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art.
13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

1. W przypadku, gdy organizator projektu 
w związku z opracowaniem, budową, 
eksploatacją lub utrzymaniem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a), b), d) i e) oraz 
pkt 2 załącznika II, z wyjątkiem projektów 
dotyczących magazynowania energii 
elektrycznej w zbiornikach elektrowni 
szczytowo-pompowych, ponosi ryzyko 
przekraczające ryzyko ponoszone zwykle 
w związku z porównywalnym projektem 
infrastrukturalnym, które nie jest objęte 
wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia 
(WE) nr 714/2009, krajowe organy 
regulacyjne zapewniają przyznanie 
odpowiednich zachęt w związku z tym 
projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 
dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. en

Poprawka 559
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne w sprawie 
przyznania takich zachęt podjęta zostaje z 
uwzględnieniem wyników analizy kosztów 
i korzyści przeprowadzonej z 
zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12, w szczególności 
regionalnych i ogólnounijnych 

2. Decyzja krajowych organów 
regulacyjnych w sprawie przyznania 
takich zachęt podjęta zostaje 
z uwzględnieniem wyników analizy 
kosztów i korzyści przeprowadzonej 
z zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12, w szczególności 
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pozytywnych oddziaływań zewnętrznych
generowanych przez projekt. Krajowe 
organy regulacyjne przeprowadzają dalszą 
analizę szczególnych rodzajów ryzyka 
ponoszonych przez organizatorów 
projektu, podjętych środków 
zmniejszających ryzyko i uzasadnienia 
takiego profilu ryzyka w kontekście 
pozytywnych skutków netto danego 
projektu w zestawieniu z rozwiązaniem 
alternatywnym o niższym poziomie 
ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów 
ryzyka należy zwłaszcza ryzyko związane z 
nowymi technologiami przesyłu, zarówno 
lądowymi, jak i morskimi, ryzyko 
związane z niepełnym zwrotem kosztów 
oraz ryzyko związane z rozwojem.

regionalnych i ogólnounijnych
pozytywnych oddziaływań generowanych 
przez projekt. Krajowe organy regulacyjne 
przeprowadzają dalszą analizę 
szczególnych rodzajów ryzyka 
ponoszonych przez organizatorów 
projektu, podjętych środków 
zmniejszających ryzyko i uzasadnienia 
takiego profilu ryzyka w kontekście 
pozytywnych skutków netto danego 
projektu w zestawieniu z rozwiązaniem 
alternatywnym o niższym poziomie 
ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów 
ryzyka należy ryzyko związane 
z niepełnym zwrotem kosztów oraz ryzyko 
związane z rozwojem.

Or. de

Poprawka 560
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne w sprawie 
przyznania takich zachęt podjęta zostaje 
z uwzględnieniem wyników analizy 
kosztów i korzyści przeprowadzonej 
z zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12, w szczególności 
regionalnych i ogólnounijnych 
pozytywnych oddziaływań zewnętrznych 
generowanych przez projekt. Krajowe 
organy regulacyjne przeprowadzają dalszą 
analizę szczególnych rodzajów ryzyka 
ponoszonych przez organizatorów 
projektu, podjętych środków 
zmniejszających ryzyko i uzasadnienia 
takiego profilu ryzyka w kontekście 
pozytywnych skutków netto danego 
projektu w zestawieniu z rozwiązaniem 
alternatywnym o niższym poziomie 
ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów 

2. Krajowe organy regulacyjne w sprawie 
przyznania takich zachęt podjęta zostaje 
z uwzględnieniem wyników analizy 
kosztów i korzyści przeprowadzonej 
z zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12, w szczególności 
regionalnych i ogólnounijnych 
pozytywnych oddziaływań zewnętrznych 
generowanych przez projekt. Krajowe 
organy regulacyjne przeprowadzają dalszą 
analizę szczególnych rodzajów ryzyka 
ponoszonych przez organizatorów 
projektu, podjętych środków 
zmniejszających ryzyko i uzasadnienia 
takiego profilu ryzyka w kontekście 
pozytywnych skutków netto danego 
projektu w zestawieniu z rozwiązaniem 
alternatywnym o niższym poziomie 
ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów 
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ryzyka należy zwłaszcza ryzyko związane 
z nowymi technologiami przesyłu, 
zarówno lądowymi, jak i morskimi, ryzyko 
związane z niepełnym zwrotem kosztów 
oraz ryzyko związane z rozwojem.

ryzyka należy zwłaszcza ryzyko związane 
z nowymi technologiami przesyłu i 
dystrybucji, zarówno lądowymi, jak 
i morskimi, ryzyko związane z niepełnym 
zwrotem kosztów oraz ryzyko związane 
z rozwojem.

Or. nl

Poprawka 561
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie 
przyznania takich zachęt krajowe organy 
regulacyjne uwzględniają wyniki analizy 
kosztów i korzyści przeprowadzonej 
z zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12, w szczególności 
regionalnych i ogólnounijnych 
pozytywnych oddziaływań zewnętrznych 
generowanych przez projekt. Krajowe 
organy regulacyjne przeprowadzają dalszą 
analizę szczególnych rodzajów ryzyka 
ponoszonych przez organizatorów 
projektu, podjętych środków 
zmniejszających ryzyko i uzasadnienia 
takiego profilu ryzyka w kontekście 
pozytywnych skutków netto danego 
projektu w zestawieniu z rozwiązaniem 
alternatywnym o niższym poziomie 
ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów 
ryzyka należy zwłaszcza ryzyko związane 
z nowymi technologiami przesyłu, 
zarówno lądowymi, jak i morskimi, ryzyko 
związane z niepełnym zwrotem kosztów 
oraz ryzyko związane z rozwojem.

2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie 
przyznania takich zachęt krajowe organy 
regulacyjne uwzględniają ogólne wyniki 
analizy kosztów i korzyści
przeprowadzonej z zastosowaniem 
opracowanej metodyki, w szczególności 
regionalnych i ogólnounijnych 
pozytywnych oddziaływań zewnętrznych 
generowanych przez projekt. Krajowe 
organy regulacyjne przeprowadzają dalszą 
analizę szczególnych rodzajów ryzyka 
ponoszonych przez organizatorów 
projektu, podjętych środków 
zmniejszających ryzyko i uzasadnienia 
takiego profilu ryzyka w kontekście 
pozytywnych skutków netto danego 
projektu w zestawieniu z rozwiązaniem 
alternatywnym o niższym poziomie 
ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów 
ryzyka należy zwłaszcza ryzyko związane 
z nowymi technologiami przesyłu, 
zarówno lądowymi, jak i morskimi, ryzyko 
związane z niepełnym zwrotem kosztów 
oraz ryzyko związane z rozwojem.

Or. en
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Poprawka 562
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie 
przyznania takich zachęt krajowe organy 
regulacyjne uwzględniają wyniki analizy 
kosztów i korzyści przeprowadzonej 
z zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12, w szczególności 
regionalnych i ogólnounijnych 
pozytywnych oddziaływań zewnętrznych 
generowanych przez projekt. Krajowe 
organy regulacyjne przeprowadzają dalszą 
analizę szczególnych rodzajów ryzyka 
ponoszonych przez organizatorów 
projektu, podjętych środków 
zmniejszających ryzyko i uzasadnienia 
takiego profilu ryzyka w kontekście 
pozytywnych skutków netto danego 
projektu w zestawieniu z rozwiązaniem 
alternatywnym o niższym poziomie 
ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów 
ryzyka należy zwłaszcza ryzyko związane 
z nowymi technologiami przesyłu,
zarówno lądowymi, jak i morskimi, ryzyko 
związane z niepełnym zwrotem kosztów 
oraz ryzyko związane z rozwojem.

2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie 
przyznania takich zachęt krajowe organy 
regulacyjne uwzględniają wyniki analizy 
kosztów i korzyści przeprowadzonej 
z zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12, w szczególności 
regionalnych i ogólnounijnych 
pozytywnych oddziaływań zewnętrznych 
generowanych przez projekt. Krajowe 
organy regulacyjne przeprowadzają dalszą 
analizę szczególnych rodzajów ryzyka 
ponoszonych przez organizatorów 
projektu, podjętych środków 
zmniejszających ryzyko i uzasadnienia 
takiego profilu ryzyka w kontekście 
pozytywnych skutków netto danego 
projektu w zestawieniu z rozwiązaniem 
alternatywnym o niższym poziomie 
ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów 
ryzyka należy zwłaszcza ryzyko związane 
z nowymi technologiami przesyłu, 
zarówno lądowymi, jak i morskimi, 
nowymi technologiami dystrybucji, a także
ryzyko związane z niepełnym zwrotem 
kosztów oraz ryzyko związane 
z rozwojem.

Or. en

Poprawka 563
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach zachęt przyznawanych na skreślone
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mocy decyzji uwzględniony zostaje 
szczególny charakter ponoszonego ryzyka; 
zachęty te obejmują:
a) zasady dotyczące gwarancji dla 
inwestycji wybiegających w przyszłość; 
lub
b) zasady uznawania skutecznie 
poniesionych kosztów przed oddaniem 
projektu do użytku; lub
c) zasady dotyczące dodatkowego zwrotu z 
kapitału zainwestowanego w projekt; lub
d) wszelkie inne środki uznane za 
konieczne i właściwe.

Or. xm

Uzasadnienie

O zachętach powinien decydować wyłącznie organ krajowy. Charakter zachęt może różnić się 
w zależności od specyfiki systemów taryfowych państw członkowskich i powinien być 
dokładnie dopasowany do potrzeb konkretnego projektu. Dlatego nie wydaje się, by 
stworzenie ogólnej listy potencjalnych zachęt było odpowiednim rozwiązaniem.

Poprawka 564
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach zachęt przyznawanych na 
mocy decyzji uwzględniony zostaje 
szczególny charakter ponoszonego ryzyka; 
zachęty te obejmują:

3. W ramach zachęt przyznawanych na 
mocy decyzji uwzględniony zostaje 
szczególny charakter ponoszonego ryzyka; 
zachęty te obejmują między innymi:

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz przyznawanych zachęt nie powinien ograniczać się wyłącznie do zachęt określonych 
powyżej, ponieważ utrudniłoby to szukanie nowych sposobów zachęcania do inwestycji.
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Poprawka 565
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach zachęt przyznawanych na 
mocy decyzji uwzględniony zostaje 
szczególny charakter ponoszonego ryzyka; 
zachęty te obejmują:

3. W ramach zachęt przyznawanych na 
mocy decyzji uwzględniony zostaje 
szczególny charakter ponoszonego ryzyka; 
zachęty te obejmują między innymi:

Or. en

Poprawka 566
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dotyczące wspólnej metodyki oceny 
ponoszonego podwyższonego ryzyka 
inwestycyjnego w projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej i gazu.

b) dotyczące wspólnej metodyki oceny 
ponoszonego podwyższonego ryzyka 
inwestycyjnego w projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej i gazu oraz 
projekty dotyczące inteligentnych sieci.

Or. nl

Poprawka 567
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dotyczące wspólnej metodyki oceny 
ponoszonego podwyższonego ryzyka 
inwestycyjnego w projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej i gazu.

b) dotyczące wspólnej metodyki oceny 
ponoszonego podwyższonego ryzyka 
inwestycyjnego w projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej i gazu oraz 
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projekty dotyczące inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych.

Or. en

Poprawka 568
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dotyczące wspólnej metodyki oceny 
ponoszonego podwyższonego ryzyka 
inwestycyjnego w projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej i gazu.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Poprawka 569
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie do dnia 31 lipca 2013 r. 
każdy krajowy organ regulacyjny publikuje 
własną metodykę i kryteria stosowane do 
oceny inwestycji w projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej i gazu i 
ponoszonego podwyższonego ryzyka.

5. W terminie do dnia 31 lipca 2013 r. 
każdy krajowy organ regulacyjny, który 
wydał decyzję o przyznawaniu 
dodatkowych zachęt, publikuje własną 
metodykę i kryteria stosowane do oceny 
inwestycji w projekty dotyczące przesyłu 
energii elektrycznej i gazu i ponoszonego 
podwyższonego ryzyka.

Or. en

Poprawka 570
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie do dnia 31 lipca 2013 r. 
każdy krajowy organ regulacyjny publikuje 
własną metodykę i kryteria stosowane do 
oceny inwestycji w projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej i gazu i 
ponoszonego podwyższonego ryzyka.

5. W terminie do dnia 31 lipca 2013 r. 
każdy krajowy organ regulacyjny publikuje 
własną metodykę i kryteria stosowane do 
oceny inwestycji w projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej i gazu oraz 
projekty dotyczące inteligentnych sieci, a 
także ponoszonego podwyższonego 
ryzyka.

Or. nl

Poprawka 571
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie do dnia 31 lipca 2013 r. 
każdy krajowy organ regulacyjny publikuje 
własną metodykę i kryteria stosowane do 
oceny inwestycji w projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej i gazu i 
ponoszonego podwyższonego ryzyka.

5. W terminie do dnia 31 lipca 2013 r. 
każdy krajowy organ regulacyjny publikuje 
własną metodykę i kryteria stosowane do 
oceny inwestycji w projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej i gazu oraz
projekty dotyczące inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych, a także 
ponoszonego podwyższonego ryzyka.

Or. en

Poprawka 572
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie do dnia 31 lipca 2013 r. 
każdy krajowy organ regulacyjny publikuje 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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własną metodykę i kryteria stosowane do 
oceny inwestycji w projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej i gazu i 
ponoszonego podwyższonego ryzyka.

Or. de

Poprawka 573
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może wydawać wytyczne 
dotyczące zachęt, o których mowa w 
niniejszym artykule, na podstawie art. 18 
ust. 1-3 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i 
art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
715/2009.

6. Komisja, we współpracy z Agencją ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER), wydaje wytyczne 
dotyczące zachęt, o których mowa w 
niniejszym artykule, na podstawie art. 18 
ust. 1-3 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i 
art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
715/2009, uwzględniając w razie 
konieczności uwarunkowania specyficzne 
dla danego kraju.

Or. en

Poprawka 574
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może wydawać wytyczne 
dotyczące zachęt, o których mowa w 
niniejszym artykule, na podstawie art. 18 
ust. 1–3 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 
i art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
715/2009.

6. Komisja wydaje wytyczne dotyczące 
zachęt, o których mowa w niniejszym 
artykule, na podstawie art. 18 ust. 1–3 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i art. 23 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.
Komisja uwzględnia przy tym 
w szczególności zasady dotyczące 
dodatkowego zwrotu, o których mowa 
w ust. 3 lit. c) niniejszego artykułu.
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Or. de

Poprawka 575
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może wydawać wytyczne 
dotyczące zachęt, o których mowa w 
niniejszym artykule, na podstawie art. 18 
ust. 1-3 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i 
art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
715/2009.

6. Komisja może wydawać wytyczne 
dotyczące zachęt na podstawie art. 18 ust. 
1-3 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i art. 
23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
715/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że możliwość przyznawania zachęt do budowy nowej infrastruktury została już 
przewidziana w rozporządzeniu (WE) nr 715/2009, artykuł ten nie powinien ograniczać się do 
projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, o których mowa w tymże 
artykule.

Poprawka 576
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może wydawać wytyczne 
dotyczące zachęt, o których mowa w 
niniejszym artykule, na podstawie art. 18 
ust. 1–3 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 
i art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
715/2009.

6. Komisja wydaje wytyczne dotyczące 
zachęt, o których mowa w niniejszym 
artykule, na podstawie art. 18 ust. 1–3 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i art. 23 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. ro
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Poprawka 577
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Koordynacja operacyjna

1. Aby zapewnić niezawodne i skuteczne 
funkcjonowanie unijnej infrastruktury 
energetycznej, w tym także projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, Agencja przedstawia 
Komisji w ciągu sześciu miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia swój wniosek dotyczący 
projektu i wdrożenia odpowiedniej 
koordynacji operacyjnej w czasie 
rzeczywistym.
2. Wnioski te będą obejmować:
a) pełną specyfikację funkcjonowania, 
jasno wskazującą informacje, które będą 
gromadzone i przekazywane między 
wszystkimi wzajemnie połączonymi 
operatorami systemów przesyłowych na 
każdym połączonym obszarze;
b) modele zarządzania, w tym strukturę 
odpowiedzialności;
c) harmonogramy wdrażania;
3. W terminie sześciu miesięcy od dnia 
otrzymania wniosku Komisja odbywa 
konsultacje ze wszystkimi odpowiednimi 
stronami zainteresowanymi i publikuje 
uzasadnioną opinię w sprawie tego 
wniosku.
4. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania opinii Agencji Komisja wydaje 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu polecenie, aby rozpoczęły one 
wdrażanie odpowiedniej koordynacji 
operacyjnej.
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5. Informacje operacyjne, o których mowa 
w art. 2a, są udostępniane w czasie 
rzeczywistym wszystkim połączonym 
międzysystemowo operatorom systemów 
i Agencji. Każdy operator systemu 
wyznacza punkt kontaktu odpowiedzialny 
za udzielanie odpowiedzi na kierowane 
przez Agencję lub innych operatorów 
systemów zapytania dotyczące tych 
informacji.
6. Po trwającym dwa lata okresie 
wdrożenia, mechanizm koordynacyjny 
podlega ocenie przez Agencję.

Or. en

Poprawka 578
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Koordynacja operacyjna

1. Aby zapewnić niezawodne i skuteczne 
funkcjonowanie europejskiej 
infrastruktury energetycznej, w tym także 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu 
przedstawiają Agencji i Komisji w ciągu 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia swoje wnioski 
dotyczące projektu i wdrożenia 
odpowiedniej koordynacji operacyjnej 
w czasie rzeczywistym. Wnioski mogą 
przyjmować formę konkretnych i 
wiążących postanowień zawartych w 
kodeksach sieci, które zatwierdzane są 
zgodnie z dotychczas obowiązującymi 
procedurami.
2. Wnioski te będą obejmować:
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a) pełną specyfikację funkcjonowania, 
jasno wskazującą informacje, które będą 
gromadzone i przekazywane między 
wszystkimi wzajemnie połączonymi 
operatorami systemów przesyłowych na 
każdym połączonym międzysystemowo 
obszarze;
b) model zarządzania, w tym strukturę 
odpowiedzialności;
c) harmonogram wdrażania.
3. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania wniosków Agencja publikuje 
uzasadnioną opinię w sprawie tych 
wniosków.
4. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania opinii Agencji Komisja wydaje 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu polecenie, aby rozpoczęły one 
wdrażanie odpowiedniej koordynacji 
operacyjnej.
5. Informacje operacyjne, o których mowa 
w art. 2a, są udostępniane w czasie 
rzeczywistym wszystkim połączonym 
międzysystemowo operatorom systemów 
i Agencji. Każdy operator systemu 
wyznacza punkt kontaktu odpowiedzialny 
za udzielanie odpowiedzi na kierowane 
przez Agencję lub innych operatorów 
systemów zapytania dotyczące tych 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na coraz większą złożoność i współzależność sieci potrzebna jest operacyjna 
koordynacja systemów na szczeblu unijnym, która umożliwi gromadzenie w czasie 
rzeczywistym informacji o transgranicznej wymianie energii elektrycznej i gazu oraz jej 
kosztach i dostarczy Komisji, państwom członkowskim, organom regulacyjnym i operatorom 
systemów przesyłowych przydatnych informacji niezbędnych dla bezpiecznej i wydajnej 
eksploatacji sieci infrastruktury oraz dla ich planowania w przyszłości.

Poprawka 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Koordynacja operacyjna

1. Aby zapewnić niezawodne i skuteczne 
funkcjonowanie unijnej infrastruktury 
energetycznej, w tym także projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu przedstawiają 
Agencji i Komisji w ciągu sześciu miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia swoje wnioski dotyczące 
projektu i wdrożenia odpowiedniej 
koordynacji operacyjnej w czasie 
rzeczywistym, uwzględniając różne 
regionalne wymogi operacyjne.
2. Wnioski te będą obejmować:
a) pełną specyfikację funkcjonowania, 
jasno wskazującą informacje, które będą 
gromadzone i przekazywane między 
wszystkimi wzajemnie połączonymi 
operatorami systemów przesyłowych na 
każdym połączonym międzysystemowo 
obszarze;
b) harmonogramy wdrażania.
3. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania wniosków Agencja publikuje 
uzasadnioną opinię w sprawie tych 
wniosków.
4. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania opinii Agencji Komisja wydaje 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu polecenie, aby rozpoczęły one 
wdrażanie odpowiedniej koordynacji 
operacyjnej.
5. Informacje operacyjne, o których mowa 
w art. 2a, są udostępniane w czasie 
rzeczywistym wszystkim połączonym 
międzysystemowo operatorom systemów 



AM\900618PL.doc 69/102 PE487.999v01-00

PL

i Agencji. Każdy operator systemu 
wyznacza punkt kontaktu odpowiedzialny 
za udzielanie odpowiedzi na kierowane 
przez Agencję lub innych operatorów 
systemów zapytania dotyczące tych 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo poparcia dla koncepcji koordynacji działań operatorów systemów przesyłowych 
w czasie rzeczywistym, konieczne jest zapewnienie przez państwa członkowskie i ich 
operatorów systemów przesyłowych odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo dostaw i 
bezpieczne funkcjonowanie. Należy uwzględnić znaczne różnice w zakresie wymagań 
operacyjnych w przypadku systemów przesyłowych. Ponadto pilne potrzeby związane z 
zarządzaniem i własnością operatorów systemów przesyłowych uzasadniają przedstawienie 
projektu przepisów europejskich.

Poprawka 580
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział V –- artykuł -15 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -15

Projekty objęte wyłączeniem na mocy art. 
36 dyrektywy 2009/73/WE lub art. 17 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 nie 
kwalifikują się do finansowego wsparcia 
Unii przewidzianego w przepisach 
(rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”).

Or. en

Uzasadnienie

Korzyści wynikające ze statusu projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania 
nakładają się na korzyści wynikające z objęcia wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia (WE) nr 714/2009. Zwłaszcza dodatkowe wsparcie 
finansowe może wpłynąć na okres amortyzacji nowej infrastruktury, a przez to wywrzeć 



PE487.999v01-00 70/102 AM\900618PL.doc

PL

wpływ na decyzję o wyłączeniu. Dlatego projekty objęte wyłączeniem nie powinny 
kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego przyznawanego w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikowalność projektów do pomocy 
finansowej Unii

skreślony

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 
załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”].
2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i 
pkt 2 załącznika II, z wyłączeniem 
projektów dotyczących magazynowania 
energii elektrycznej w zbiornikach 
elektrowni szczytowo-pompowych, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego 
Unii w formie dotacji na roboty 
budowlane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”, jeżeli są 
realizowane zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 5 ust. 6 lit. b) lub jeśli 
spełniają następujące kryteria:
a) analiza kosztów i korzyści danego 
projektu przeprowadzona zgodnie z art. 13 
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ust. 4 lit. a) dostarcza dowodów na 
istnienie istotnych efektów zewnętrznych, 
takich jak bezpieczeństwo dostaw, 
solidarność lub innowacje; oraz
b) w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen przeprowadzonych, szczególnie przez 
ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców, projekt nie jest 
ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie 
ekonomicznej zasadności projektu 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w art. 14 ust. 3; oraz
w związku z projektem wydana została 
decyzja w sprawie transgranicznej 
alokacji kosztów zgodnie z art. 36 lub, w 
przypadku projektów, które zostały objęte 
wyłączeniem na podstawie art. 36 
dyrektywy 2009/73/WE lub art. 17 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009, opinia 
właściwych krajowych organów 
regulacyjnych i Agencji w sprawie 
ekonomicznej rentowności projektu.
3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) i pkt 4 
załącznika II kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
roboty budowlane zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”], pod 
warunkiem, że zainteresowani 
organizatorzy projektów mogą wyraźnie 
wykazać znaczące pozytywne 
oddziaływania zewnętrzne wywoływane 
przez projekty i ich brak rentowności 
ekonomicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne dotyczące sieci energetycznej powinny określać projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, które należy zrealizować do 2020 r. Wytyczne te należy zatem 
przyjąć jak najszybciej. W ramach instrumentu „Łącząc Europę” należy określić warunki 
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kwalifikowalności projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do pomocy 
finansowej Unii na mocy rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”. W ten 
sposób można by zwiększyć nie tylko spójność między alokacją funduszy UE dostępnych po 
określeniu WRF a projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania, które 
powinny być finansowane za pomocą instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 582
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikowalność projektów do pomocy 
finansowej Unii

Kwalifikowalność projektów do pomocy 
finansowej Unii i związana z nią 
warunkowość

Or. en

Poprawka 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 
załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”].

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Wytyczne dotyczące sieci energetycznej powinny określać projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, które należy zrealizować do 2020 r. Wytyczne te należy zatem 
przyjąć jak najszybciej. W ramach instrumentu „Łącząc Europę” należy określić warunki 
kwalifikowalności projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do pomocy 
finansowej Unii na mocy rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”. W ten 
sposób można by zwiększyć nie tylko spójność między alokacją funduszy UE dostępnych po 
określeniu WRF a projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania, które 
powinny być finansowane za pomocą instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 
załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”].

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 2 załącznika 
II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i prace budowlane oraz 
instrumenty finansowe zgodnie z 
przepisami [rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”], jeśli są one 
realizowane w częściach sektorów 
infrastruktury gazowej, w których 
wdrażane są przepisy dotyczące rozdziału 
działalności zawarte w dyrektywie 
2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego gazu ziemnego, 
również w tych państwach członkowskich, 
w których stosowane są odstępstwa w tym 
zakresie.
Projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należące do kategorii 
określonych w pkt 1, 2 i 4 załącznika II, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego 
Unii w formie dotacji na badania i 
instrumentów finansowych zgodnie z 
przepisami [rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
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instrument „Łącząc Europę”].

Or. en

Uzasadnienie

Należy wdrażać trzeci pakiet środków liberalizacji sektora energii, zwłaszcza w odniesieniu 
do rynku gazu, oraz zapewnić, że działalność związana z produkcją jest rozdzielona od 
działalności związanej z dostawą gazu, a dotychczasowe sieci monopoli są podzielone. Można 
to ułatwić poprzez wprowadzenie warunku, że do otrzymania wsparcia finansowego Unii 
kwalifikują się tylko te projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które są 
realizowane w sektorach infrastruktury gazowej w państwach członkowskich, w których 
wdrażana jest zasada skutecznego rozdziału własności.

Poprawka 585
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 
załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”].

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 
załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego instrument 
„Łącząc Europę”].

Or. de

Poprawka 586
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 
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załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”].

załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”]. Wybór instrumentów 
finansowych musi być uzależniony od 
projektu. Nie wszystkie możliwości 
finansowania znajdują zastosowanie do 
każdego projektu.

Or. de

Poprawka 587
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 
załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”].

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania kwalifikują się 
do wsparcia finansowego Unii w formie 
dotacji na badania i instrumentów 
finansowych zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego instrument 
„Łącząc Europę”].

Or. en

Poprawka 588
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
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kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4
załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”].

kategorii określonych w pkt 1 i 2
załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”].

Or. de

Poprawka 589
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4
załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”].

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 i 2 
załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”].

Or. en

Poprawka 590
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 i 2 
załącznika II kwalifikują się do wsparcia 
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finansowego Unii w formie instrumentów 
finansowych zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”], jeśli 
w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen, przeprowadzonych w szczególności 
przez ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców, nie są ekonomicznie 
uzasadnione.

Or. de

Poprawka 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) 
i pkt 2 załącznika II, z wyłączeniem 
projektów dotyczących magazynowania 
energii elektrycznej w zbiornikach 
elektrowni szczytowo-pompowych, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego 
Unii w formie dotacji na roboty 
budowlane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”, jeżeli są 
realizowane zgodnie z procedurą, o której 
mowa w ust. 6 lit. b) lub jeśli spełniają 
następujące kryteria:

skreślony

a) analiza kosztów i korzyści danego 
projektu przeprowadzona zgodnie z art. 13 
ust. 4 lit. a) dostarcza dowodów na 
istnienie istotnych efektów zewnętrznych, 
takich jak bezpieczeństwo dostaw, 
solidarność lub innowacje; oraz
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b) w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen przeprowadzonych, szczególnie przez 
ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców, projekt nie jest 
ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie 
ekonomicznej zasadności projektu 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w ust. 3;
c) w związku z projektem wydana została 
decyzja w sprawie transgranicznej 
alokacji kosztów zgodnie z art. 36 lub, w 
przypadku projektów, które zostały objęte 
wyłączeniem na podstawie art. 36 
dyrektywy 2009/73/WE lub art. 17 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009, opinia 
właściwych krajowych organów 
regulacyjnych i Agencji w sprawie 
ekonomicznej rentowności projektu.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne dotyczące sieci energetycznej powinny określać projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, które należy zrealizować do 2020 r. Wytyczne te należy zatem 
przyjąć jak najszybciej. W ramach instrumentu „Łącząc Europę” należy określić warunki 
kwalifikowalności projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do pomocy 
finansowej Unii na mocy rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”. W ten 
sposób można by zwiększyć nie tylko spójność między alokacją funduszy UE dostępnych po 
określeniu WRF a projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania, które 
powinny być finansowane za pomocą instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 592
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i 
pkt 2 załącznika II, z wyłączeniem 
projektów dotyczących magazynowania 
energii elektrycznej w zbiornikach 

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) 
i pkt 2 załącznika II, kwalifikują się do 
wsparcia finansowego Unii w formie 
dotacji na roboty budowlane zgodnie 
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elektrowni szczytowo-pompowych,
kwalifikują się do wsparcia finansowego 
Unii w formie dotacji na roboty budowlane 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”, jeżeli są realizowane zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 6 lit. 
b) lub jeśli spełniają następujące kryteria:

z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”, jeżeli są 
realizowane zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 5 ust. 6 lit. b) lub jeśli 
spełniają następujące kryteria:

Or. de

Uzasadnienie

Gwałtowny rozwój odnawialnych źródeł energii wymaga ogromnej rozbudowy pojemności 
magazynowej. Elektrownie szczytowo-pompowe reprezentują obecnie najwydajniejszą 
technologię magazynowania energii elektrycznej pod względem technicznym i gospodarczym. 
Dyskryminacja zbiorników elektrowni szczytowo-pompowych w systemach przesyłania może 
doprowadzić do zmniejszonego ich rozwoju, a w rezultacie do spadku pewności zaopatrzenia 
w energię elektryczną. Należy ponadto wziąć pod uwagę, że budowa elektrowni szczytowo-
pompowych w przyszłości będzie wymagać wyraźnie wyższych nakładów finansowych, 
ponieważ najbardziej opłacalne możliwości zostały już wdrożone.

Poprawka 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) 
i pkt 2 załącznika II, z wyłączeniem 
projektów dotyczących magazynowania 
energii elektrycznej w zbiornikach 
elektrowni szczytowo-pompowych,
kwalifikują się do wsparcia finansowego 
Unii w formie dotacji na roboty budowlane 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”, jeżeli są realizowane zgodnie 
z procedurą, o której mowa w ust. 6 lit. b) 
lub jeśli spełniają następujące kryteria:

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) 
i pkt 2 oraz 3 załącznika II, kwalifikują się 
do wsparcia finansowego Unii w formie 
dotacji na roboty budowlane zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”, jeżeli są 
realizowane zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 5 ust. 6 lit. b) lub jeśli 
spełniają następujące kryteria:
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Or. en

Poprawka 594
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) 
i pkt 2 załącznika II, z wyłączeniem 
projektów dotyczących magazynowania 
energii elektrycznej w zbiornikach 
elektrowni szczytowo-pompowych,
kwalifikują się do wsparcia finansowego 
Unii w formie dotacji na roboty budowlane 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”, jeżeli są realizowane zgodnie 
z procedurą, o której mowa w ust. 6 lit. b) 
lub jeśli spełniają następujące kryteria:

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a), b) i d) 
oraz pkt 2 załącznika II, kwalifikują się do 
wsparcia finansowego Unii w formie 
dotacji na roboty budowlane zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”, jeżeli są 
realizowane zgodnie z procedurą, o której 
mowa w ust. 6 lit. b) lub jeśli spełniają 
następujące kryteria:

Or. en

Poprawka 595
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) 
i pkt 2 załącznika II, z wyłączeniem 
projektów dotyczących magazynowania 
energii elektrycznej w zbiornikach 
elektrowni szczytowo-pompowych, 

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i 
pkt 2 załącznika II, kwalifikują się do 
wsparcia finansowego Unii w formie 
dotacji na roboty budowlane zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Parlamentu 



AM\900618PL.doc 81/102 PE487.999v01-00

PL

kwalifikują się do wsparcia finansowego 
Unii w formie dotacji na roboty budowlane 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”, jeżeli są realizowane zgodnie 
z procedurą, o której mowa w ust. 6 lit. b) 
lub jeśli spełniają następujące kryteria:

Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”, jeżeli są 
realizowane zgodnie z procedurą, o której 
mowa w ust. 6 lit. b) lub jeśli spełniają 
następujące kryteria:

Or. en

Poprawka 596
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) 
i pkt 2 załącznika II, z wyłączeniem 
projektów dotyczących magazynowania 
energii elektrycznej w zbiornikach 
elektrowni szczytowo-pompowych, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego 
Unii w formie dotacji na roboty budowlane 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”, jeżeli są realizowane zgodnie 
z procedurą, o której mowa w ust. 6 lit. b) 
lub jeśli spełniają następujące kryteria:

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) 
oraz pkt 2 i 3 załącznika II, z wyłączeniem 
projektów dotyczących magazynowania 
energii elektrycznej w zbiornikach 
elektrowni szczytowo-pompowych, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego 
Unii w formie dotacji na roboty budowlane 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”, jeżeli są realizowane zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 6 
lit. b) lub jeśli spełniają następujące 
kryteria:

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma żadnego uzasadnienia dla wykluczenia rurociągów naftowych z możliwości 
otrzymania wsparcia finansowego.
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Poprawka 597
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) 
i pkt 2 załącznika II, z wyłączeniem 
projektów dotyczących magazynowania 
energii elektrycznej w zbiornikach 
elektrowni szczytowo-pompowych, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego 
Unii w formie dotacji na roboty budowlane 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”, jeżeli są realizowane zgodnie 
z procedurą, o której mowa w ust. 6 lit. b) 
lub jeśli spełniają następujące kryteria:

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) 
oraz pkt 2 i 3 załącznika II, z wyłączeniem 
projektów dotyczących magazynowania 
energii elektrycznej w zbiornikach 
elektrowni szczytowo-pompowych, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego 
Unii w formie dotacji na roboty budowlane 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”, jeżeli są realizowane zgodnie 
z procedurą, o której mowa w ust. 6 lit. b) 
lub jeśli spełniają następujące kryteria:

Or. en

Poprawka 598
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) analiza kosztów i korzyści danego 
projektu przeprowadzona zgodnie z art. 13 
ust. 4 lit. a) dostarcza dowodów na 
istnienie istotnych efektów zewnętrznych, 
takich jak bezpieczeństwo dostaw, 
solidarność lub innowacje; oraz

a) analiza kosztów i korzyści danego 
projektu przeprowadzona zgodnie z art. 13 
ust. 4 lit. a) dostarcza dowodów na 
istnienie istotnych efektów zewnętrznych, 
takich jak korzyści o charakterze 
środowiskowym i społecznym,
bezpieczeństwo dostaw, solidarność lub 
innowacje; oraz

Or. en
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Uzasadnienie

Ochrona środowiska, w tym redukcja emisji gazów cieplarnianych, może okazać się jednym z 
najważniejszych źródeł korzyści społecznych wynikających z inwestycji w infrastrukturę.
Należy to uwzględnić w decyzjach dotyczących finansowania i kwalifikowalności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen przeprowadzonych, szczególnie przez 
ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców, projekt nie jest 
ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie 
ekonomicznej zasadności projektu 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w ust. 3;

b) w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen przeprowadzonych, szczególnie przez 
ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców, projekt nie jest 
ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie 
ekonomicznej zasadności projektu 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w ust. 3; niezależnie od przypadku 
wsparcie finansowe Unii dla prac 
budowlanych przeznaczone jest wyłącznie 
dla projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i 
zapewniających korzyści gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, których nie 
można uzyskać w wyniku realizacji 
konkurencyjnych projektów 
komercyjnych; oraz

Or. en

Poprawka 600
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen przeprowadzonych, szczególnie przez 
ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców, projekt nie jest 
ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie 
ekonomicznej zasadności projektu 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w ust. 3;

b) w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen przeprowadzonych, szczególnie przez 
ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców, projekt nie jest 
ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie 
ekonomicznej zasadności projektu 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w ust. 3; niezależnie od przypadku 
wsparcie finansowe Unii dla prac 
budowlanych przeznaczone jest wyłącznie 
dla projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i 
zapewniających korzyści gospodarcze 
i/lub społeczne i/lub środowiskowe, 
których nie można uzyskać w wyniku 
realizacji konkurencyjnych projektów 
komercyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Każdy mechanizm finansowania infrastruktur energetycznych powinien być tak 
zaprojektowany, aby utrzymać odpowiedni napływ inwestycji prywatnych bez zakłócania 
konkurencji na europejskich rynkach energii. Jeśli odstępstwo od tej zasady mogłoby zostać 
uznane za uwzględniające na ostatecznej liście projektów będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania projekty uznane za ekonomicznie nierentowne, należy je wyraźnie i 
stanowczo ograniczyć.

Poprawka 601
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen przeprowadzonych, szczególnie przez 
ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców, projekt nie jest 
ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie 

b) w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen przeprowadzonych, szczególnie przez 
ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców, projekt nie jest 
ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie 
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ekonomicznej zasadności projektu 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w ust. 3;

ekonomicznej zasadności projektu 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w ust. 3; niezależnie od przypadku 
wsparcie finansowe Unii dla prac 
budowlanych przeznaczone jest wyłącznie 
dla projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i 
zapewniających korzyści gospodarcze i 
społeczne, których nie można uzyskać w 
wyniku realizacji konkurencyjnych 
projektów komercyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Każdy mechanizm finansowania infrastruktur energetycznych powinien być tak 
zaprojektowany, aby utrzymać odpowiedni napływ inwestycji prywatnych bez zakłócania 
konkurencji na europejskich rynkach energii. Jeśli odstępstwo od tej zasady mogłoby zostać 
uznane za uwzględniające na ostatecznej liście projektów będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania projekty uznane za ekonomicznie nierentowne, należy je wyraźnie i 
stanowczo ograniczyć.

Poprawka 602
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen przeprowadzonych, szczególnie przez 
ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców, projekt nie jest 
ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie 
ekonomicznej zasadności projektu 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w art. 14 ust. 3; oraz

b) w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen przeprowadzonych, szczególnie przez 
ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców, projekt nie jest 
ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie 
ekonomicznej zasadności projektu 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w art. 14 ust. 3; jeżeli kilka 
projektów uznanych za ekonomicznie 
nierentowne konkuruje ze sobą, należy 
porównać wszystkie koszty i korzyści 
każdego projektu i wybrać ten, który 
oferuje najlepszy stosunek ponoszonych
kosztów do uzyskiwanych korzyści; oraz
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Or. fr

Uzasadnienie

Brak ekonomicznej zasadności projektu nie może być jedynym kryterium, jeśli nie towarzyszy 
mu gwarancja, że dany projekt można uznać za najlepszy z projektów ekonomicznie 
nierentownych.

Poprawka 603
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen przeprowadzonych, szczególnie przez 
ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców, projekt nie jest 
ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie 
ekonomicznej zasadności projektu 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w ust. 3;

b) w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen przeprowadzonych, szczególnie przez 
ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców, projekt nie jest 
ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie 
ekonomicznej zasadności projektu 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w ust. 3; przyznając wsparcie 
finansowe dla projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
należy sprawdzić, czy nie wywołuje on 
negatywnych skutków dla innych 
projektów ekonomicznie rentownych; oraz

Or. en

Poprawka 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w związku z projektem wydana została 
decyzja w sprawie transgranicznej alokacji 
kosztów zgodnie z art. 13 lub, w 

c) w związku z projektem wydana została 
decyzja w sprawie transgranicznej alokacji 
kosztów zgodnie z art. 13.
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przypadku projektów, które zostały objęte 
wyłączeniem na podstawie art. 36 
dyrektywy 2009/73/WE lub art. 17 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009, opinia 
właściwych krajowych organów 
regulacyjnych i Agencji w sprawie 
ekonomicznej rentowności projektu.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na podobną rolę bezpośredniego wsparcia finansowego UE i wyłączenia od zasady 
dostępu stron trzecich we wspieraniu rentowności finansowej projektu, decyzje dotyczące 
obydwu tych kwestii powinny być podejmowane na takim samym etapie w celu zapewnienia 
odpowiedniej równowagi pomiędzy tymi dwoma narzędziami i niedopuszczenia do 
wystąpienia zakłóceń między projektami.

Poprawka 605
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) projekty nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji, ale przyczyniają się do 
powstania tych samych priorytetowych 
korytarzy Unii.

Or. en

Poprawka 606
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) projekty nie prowadzą do wystąpienia 
zakłóceń na rynku przez działanie na 
niekorzyść innych ekonomicznie 
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rentownych projektów.

Or. en

Uzasadnienie

Selekcja projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinna być starannie 
przeprowadzana, aby nie zakłócać warunków rynkowych.

Poprawka 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) i pkt 4 
załącznika II kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
roboty budowlane zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”], pod 
warunkiem, że zainteresowani 
organizatorzy projektów mogą wyraźnie 
wykazać znaczące pozytywne 
oddziaływania zewnętrzne wywoływane 
przez projekty i ich brak rentowności 
ekonomicznej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne dotyczące sieci energetycznej powinny określać projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, które należy zrealizować do 2020 r. Wytyczne te należy zatem 
przyjąć jak najszybciej. W ramach instrumentu „Łącząc Europę” należy określić warunki 
kwalifikowalności projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do pomocy 
finansowej Unii na mocy rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”. W ten 
sposób można by zwiększyć nie tylko spójność między alokacją funduszy UE dostępnych po 
określeniu WRF a projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania, które 
powinny być finansowane za pomocą instrumentu „Łącząc Europę”.
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Poprawka 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) i pkt 4 
załącznika II kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
roboty budowlane zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego instrument 
„Łącząc Europę”], pod warunkiem, że 
zainteresowani organizatorzy projektów 
mogą wyraźnie wykazać znaczące 
pozytywne oddziaływania zewnętrzne 
wywoływane przez projekty i ich brak 
rentowności ekonomicznej.

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) i pkt 4 
załącznika II kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
roboty budowlane zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego instrument 
„Łącząc Europę”], pod warunkiem, że 
zainteresowani organizatorzy projektów 
mogą wyraźnie wykazać znaczące 
pozytywne oddziaływania zewnętrzne 
wywoływane przez projekty i ich brak 
rentowności ekonomicznej.

Wsparcie finansowe już przyznane 
projektowi będącemu przedmiotem 
wspólnego zainteresowania nie może być 
odwołane z mocą wsteczną, gdy projekt 
traci swój status projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Niniejsze postanowienie pozostaje bez 
uszczerbku dla decyzji Trybunału 
Obrachunkowego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że wsparcie finansowe raz udzielone projektowi będącemu przedmiotem 
wspólnego zainteresowania (obejmujące również zachęty inwestycyjne) nie może zostać 
cofnięte z mocą wsteczną, gdy dany projekt traci swój status, chyba że organizator projektu 
celowo podał błędne informacje w celu uzyskania statusu projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.

Poprawka 609
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) i pkt 4
załącznika II kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
roboty budowlane zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego instrument 
„Łącząc Europę”], pod warunkiem, że 
zainteresowani organizatorzy projektów 
mogą wyraźnie wykazać znaczące 
pozytywne oddziaływania zewnętrzne 
wywoływane przez projekty i ich brak 
rentowności ekonomicznej.

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) 
załącznika II kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
roboty budowlane zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego instrument 
„Łącząc Europę”], pod warunkiem, że 
zainteresowani organizatorzy projektów 
mogą wyraźnie wykazać znaczące 
pozytywne oddziaływania zewnętrzne 
wywoływane przez projekty i ich brak 
rentowności ekonomicznej.

Or. de

Poprawka 610
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) i pkt 4
załącznika II kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
roboty budowlane zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego instrument 
„Łącząc Europę”], pod warunkiem, że 
zainteresowani organizatorzy projektów 
mogą wyraźnie wykazać znaczące 
pozytywne oddziaływania zewnętrzne 
wywoływane przez projekty i ich brak 
rentowności ekonomicznej.

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) 
załącznika II kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
roboty budowlane zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego instrument 
„Łącząc Europę”], pod warunkiem, że 
zainteresowani organizatorzy projektów 
mogą wyraźnie wykazać znaczące 
pozytywne oddziaływania zewnętrzne 
wywoływane przez projekty i ich brak 
rentowności ekonomicznej.
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Poprawka 611
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) i pkt 4
załącznika II kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
roboty budowlane zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego instrument 
„Łącząc Europę”], pod warunkiem, że 
zainteresowani organizatorzy projektów 
mogą wyraźnie wykazać znaczące 
pozytywne oddziaływania zewnętrzne 
wywoływane przez projekty i ich brak 
rentowności ekonomicznej.

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) 
załącznika II kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
roboty budowlane zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego instrument 
„Łącząc Europę”], pod warunkiem, że 
zainteresowani organizatorzy projektów 
mogą wyraźnie wykazać znaczące 
pozytywne oddziaływania zewnętrzne 
wywoływane przez projekty i ich brak 
rentowności ekonomicznej.

Or. en

Poprawka 612
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Warunki dotyczące otrzymania 
wsparcia finansowego Unii dla projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania będą analizowane pod 
kątem wielkości wnoszonego przez 
projekty wkładu w osiąganie jednego lub 
kilku adekwatnych celów, zgodnie z art. 
1a. Wkład taki należy mierzyć według 
kryteriów określonych dla każdego celu w 
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następujący sposób:
(i) promowanie dalszej integracji 
wewnętrznego rynku energii i 
transgranicznej interoperacyjności sieci 
elektroenergetycznych i gazowych:
- liczba projektów zapewniających 
skuteczne wzajemne połączenia między 
sieciami państw członkowskich i 
usuwających wewnętrzne ograniczenia;
- ograniczenie lub zakończenie 
energetycznej izolacji państw 
członkowskich;
- procentowy udział transgranicznego 
przesyłu energii elektrycznej w 
zainstalowanej zdolności wytwórczej 
energii elektrycznej w odpowiednich 
państwach członkowskich; oraz
- określona procentowo część okresu 
największego poboru mocy w dwóch 
zainteresowanych państwach 
członkowskich, w której zapotrzebowanie 
może zostać zaspokojone w drodze 
zwrotnego przepływu w ramach 
międzysystemowych połączeń gazowych;
(ii) zwiększenie bezpieczeństwa Unii pod 
względem dostaw energii, mierzonego 
stopniem rozwoju odporności systemu i 
bezpieczeństwa jego działania:
- liczba projektów o zdolności 
przepustowej umożliwiającej 
dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, 
partnerskich dostawców i szlaków 
przesyłowych;
- liczba projektów zwiększających 
pojemność magazynową;
- ograniczenie przewidywalnej liczby 
zakłóceń i czasu ich trwania;
- ilość unikniętego wycieku energii 
odnawialnej wskutek braku połączeń 
transgranicznych;
- połączenia rynków odizolowanych 
poprzez większą dywersyfikację źródeł 
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dostaw; lub
(iii) wnoszenie wkładu w zrównoważony 
rozwój i ochronę środowiska:
– przesył wytwarzanej energii odnawialnej 
do głównych ośrodków poboru 
i składowisk;
- ilość unikniętej emisji dwutlenku węgla 
dzięki realizacji projektów, w których 
wykorzystuje się wsparcie finansowe z 
instrumentu „Łącząc Europę”.

Or. en

Poprawka 613
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Projekty, które przyczyniają się do 
efektywności energetycznej i integracji 
zdecentralizowanej produkcji energii 
odnawialnej powinny otrzymać 
przynajmniej dwie trzecie dostępnego 
wsparcia finansowego na projekty 
dotyczące infrastruktury energetycznej.

Or. de

Poprawka 614
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Podkreśla konieczność unikania 
wszelkich zakłóceń konkurencji, 
zwłaszcza pomiędzy projektami 
przyczyniającymi się do powstania tego 
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samego priorytetowego korytarza Unii.

Or. en

Poprawka 615
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Projekty dotyczące infrastruktury 
elektroenergetycznej otrzymują co 
najmniej dwie trzecie wsparcia 
finansowego przeznaczonego na projekty 
dotyczące infrastruktury energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja oszacowała łączne potrzeby inwestycyjne w zakresie europejskiej infrastruktury 
energetycznej do roku 2020 na ok. 200 mld EUR, z czego około 140 mld EUR na systemy do 
przesyłu energii elektrycznej wysokiego napięcia, zarówno lądowe, jak i morskie, na 
składowanie oraz aplikacje dla inteligentnych sieci na poziomie przesyłu i dystrybucji. 
Pozostała kwota około 70 mld EUR byłaby przeznaczona na gazociągi przesyłowe wysokiego 
ciśnienia; różnicę w potrzebach inwestycyjnych należy właściwie odzwierciedlić za pomocą 
priorytetyzacji co najmniej dwukrotnej kwoty dostępnej w budżecie na infrastrukturę 
elektroenergetyczną.

Poprawka 616
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Powiązanie środków z wydatkami na 
infrastrukturę elektroenergetyczną
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1. Na rozwój infrastruktury energetycznej 
przeznacza się odpowiednie wsparcie 
finansowe. Projekty dotyczące 
infrastruktury elektroenergetycznej 
otrzymują co najmniej dwie trzecie 
całkowitego wsparcia finansowego 
przeznaczonego na projekty dotyczące 
infrastruktury energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że potrzeby w zakresie finansowania projektów dotyczących energii 
elektrycznej są dwukrotnie większe aniżeli w przypadku projektów dotyczących gazu, różnica 
w potrzebach inwestycyjnych powinna być wyraźnie odzwierciedlona poprzez przeznaczenie 
co najmniej dwukrotnie większej kwoty na infrastrukturę elektroenergetyczną niż na projekty 
związane z gazem lub inne potencjalne projekty dotyczące infrastruktury energetycznej.

Poprawka 617
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie do roku 2017 Komisja 
publikuje sprawozdanie z realizacji 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. W 
sprawozdaniu takim przedstawia się 
ocenę:

1. Każdego roku Komisja przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie, w którym przedstawia 
ocenę:

Or. ro

Poprawka 618
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) rzeczywistych kosztów i 
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ogólnounijnego oddziaływania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania;

Or. en

Poprawka 619
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d) - tiret trzecie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– identyfikacji najlepszych innowacyjnych 
praktyk w odniesieniu do udziału 
zainteresowanych stron i łagodzenia 
wpływu na środowisko podczas procesów 
wydawania pozwoleń i wdrażania
projektów;

Or. en

Poprawka 620
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do 2017 r. Komisja przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. W 
sprawozdaniu takim przedstawia się ocenę:
(a) postępów w zakresie 
przygotowania, rozwoju i wdrażania 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania wybranych 
zgodnie z art. 3 oraz ewentualnych 
opóźnień we wdrażaniu i innych 
napotkanych trudności;
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b) środków zaangażowanych i 
wypłaconych przez Unię na rzecz 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania zgodnie z 
przepisami [rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”] w 
zestawieniu z łączną wartością 
finansowanych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania;
c) w odniesieniu do sektorów energii 
elektrycznej i gazu: ewolucji poziomu 
połączenia międzysystemowego państw 
członkowskich i odpowiadającej mu 
ewolucji cen energii, jak również ich 
przyczyn i związanych z nimi kosztów 
ekonomicznych;
d) w odniesieniu do przyznawania 
pozwoleń i udziału społeczeństwa:
- średniego i maksymalnego łącznego 
czasu trwania procedur wydawania 
pozwoleń dla projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w tym czasu trwania każdego etapu 
procedury wydawania pozwoleń 
w zestawieniu z przewidywanym 
terminarzem pierwszych najważniejszych 
etapów kluczowych, o których mowa w art. 
11 ust. 3;
- poziomu sprzeciwu, na jaki napotkały 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania (w szczególności liczba 
zarzutów w formie pisemnej w trakcie 
procesu konsultacji społecznych, liczba 
podjętych środków prawnych); 
e) w odniesieniu do regulacji:
- liczby projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, w stosunku do
których wydano decyzję w sprawie 
transgranicznej alokacji kosztów zgodnie z 
art. 13;
- liczby i rodzaju projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
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które zostały objęte szczególnymi 
zachętami zgodnie z art. 14.

Or. ro

Poprawka 621
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja utworzy w Internecie, w językach 
urzędowych UE, łatwo dostępną dla opinii 
publicznej platformę dotyczącą 
przejrzystości. Na platformie prezentowane 
będą następujące informacje:

Or. de

Poprawka 622
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ogólne, aktualizowane na bieżąco 
informacje, w tym informacje 
geograficzne, dotyczące każdego z 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania;

a) ogólne, aktualizowane na bieżąco 
informacje, w tym informacje geograficzne 
i na temat kosztów, dotyczące każdego z 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania;

Or. en

Poprawka 623
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) regularnie aktualizowane informacje 
na temat prac prowadzonych przez grupy 
utworzone na mocy art. 3 ust. 2, w tym 
dokumenty i analizy przedstawiane do 
rozpatrzenia na forum grup, z 
wyłączeniem wszelkich zawartych w nich 
tajemnic handlowych;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczny udział społeczeństwa i akceptację społeczną, już na możliwie 
najwcześniejszym etapie należy zapewnić przejrzystość procedur dotyczących planowania 
sieci. Jeśli przejrzystość byłaby zapewniana dopiero na późniejszym etapie, oznaczałoby to, że 
projekty byłyby postrzegane przez niektórych za fakt dokonany, co byłoby sprzeczne z 
ogólnym celem przedmiotowego wniosku.

Poprawka 624
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) główne wyniki analizy kosztów i 
korzyści przeprowadzonej z 
zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12 dla odnośnych projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, z wyłączeniem wszelkich 
szczególnie chronionych informacji 
handlowych.

c) kompletne wyniki analizy kosztów i 
korzyści przeprowadzonej z 
zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12 dla odnośnych projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, z wyłączeniem wszelkich 
szczególnie chronionych informacji 
handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Stronom zainteresowanym należy zapewnić łatwy i pełny dostęp do kompletnych wyników 
analizy kosztów i korzyści przeprowadzonej dla każdego projektu (z poszanowaniem 
poufności informacji objętych tajemnicą handlową). Tego typu informacje i promocja 
powinny umożliwiać stronom zainteresowanym zapoznanie się w dowolnej chwili ze stopniem 
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zaawansowania realizacji projektu.

Poprawka 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) główne wyniki analizy kosztów i 
korzyści przeprowadzonej z 
zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12 dla odnośnych projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, z wyłączeniem wszelkich 
szczególnie chronionych informacji 
handlowych.

c) kompletne wyniki analizy kosztów i 
korzyści przeprowadzonej z 
zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12 dla odnośnych projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, z wyłączeniem wszelkich 
szczególnie chronionych informacji 
handlowych.

Or. en

Poprawka 626
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) główne wyniki analizy kosztów i 
korzyści przeprowadzonej z 
zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12 dla odnośnych projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, z wyłączeniem wszelkich 
szczególnie chronionych informacji 
handlowych.

c) główne wyniki analizy ex ante kosztów i 
korzyści przeprowadzonej z 
zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z art. 12 dla odnośnych projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, z wyłączeniem wszelkich 
szczególnie chronionych informacji 
handlowych.

Or. en

Poprawka 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) regularnie aktualizowane informacje 
na temat prac prowadzonych przez grupy 
utworzone na mocy art. 3 ust. 2, w tym 
porządki dzienne obrad i protokoły 
posiedzeń, z wyłączeniem wszelkich 
zawartych w nich informacji objętych 
tajemnicą handlową;

Or. en

Poprawka 628
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) informacje na temat aktualnej listy 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, omówienie 
etapów procesu decyzyjnego oraz porządki 
dzienne obrad grup regionalnych wraz z 
przyjętymi następnie protokołami 
posiedzeń i podjętymi decyzjami.

Or. en

Poprawka 629
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ocena skutków ex post, która zawiera 
opis ogólnounijnego oddziaływania 
zrealizowanych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Or. en

Poprawka 630
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
W rozporządzeniu (WE) nr 713/2009 
wprowadza się następujące zmiany:
Art. 22 lit. a) otrzymuje brzmienie:
Wnioski o wydanie decyzji o zwolnieniu 
zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz wszelkie inne 
usługi świadczone przez Agencję 
podlegają opłatom na rzecz Agencji 
zgodnie z [rozporządzeniem w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej i 
uchylającym decyzję nr 1364/2006/WE].

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia budżetowe, którym podlega Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER), nie powinny wpływać na wykonywanie przez Agencję jej ważnej misji.


