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Poprawka 631
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Północnomorska sieć przesyłowa 
morskiej energii wiatrowej: zintegrowana 
morska sieć elektroenergetyczna na Morzu 
Północnym, Morzu Irlandzkim, Kanale La 
Manche, Morzu Bałtyckim i na sąsiednich 
wodach, mająca służyć do przesyłu energii 
elektrycznej z morskich odnawialnych 
źródeł energii do ośrodków poboru i 
składowania oraz do zwiększenia 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.

1) Północnomorska sieć przesyłowa 
morskiej energii wiatrowej: zintegrowana 
morska sieć elektroenergetyczna na Morzu 
Północnym, Morzu Irlandzkim, Kanale La 
Manche, Morzu Bałtyckim i na sąsiednich 
wodach, oraz powiązany rozwój sieci 
(połączenia międzysystemowe, 
wzmocnienie wewnętrznej sieci lądowej), 
mająca służyć do przesyłu energii 
elektrycznej z morskich odnawialnych 
źródeł energii do ośrodków poboru i 
składowania oraz do zwiększenia 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić rozwój sieci lądowej i podmorskie połączenia międzysystemowe.

Poprawka 632
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe 
w Europie Zachodniej: połączenia 
międzysystemowe pomiędzy państwami 
członkowskimi regionu i państwami 
trzecimi regionu śródziemnomorskiego,
mające w szczególności integrować 
energię elektryczną z odnawialnych źródeł 

2) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe 
w Europie Zachodniej: połączenia 
międzysystemowe pomiędzy państwami 
członkowskimi regionu, tj. pomiędzy 
Półwyspem Iberyjskim i Francją, mające
wesprzeć pełne wdrożenie rynku 
wewnętrznego i integrować wytwarzanie 
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energii. energii ze źródeł odnawialnych, oraz z 
państwami trzecimi regionu 
śródziemnomorskiego.

Or. en

Poprawka 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe 
w Europie Zachodniej: połączenia 
międzysystemowe pomiędzy państwami 
członkowskimi regionu i państwami 
trzecimi regionu śródziemnomorskiego, 
mające w szczególności integrować 
energię elektryczną z odnawialnych źródeł 
energii.

2) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe 
w Europie Środkowo-Zachodniej i 
Południowo-Zachodniej: połączenia 
międzysystemowe pomiędzy państwami 
członkowskimi regionu i państwami 
trzecimi regionu śródziemnomorskiego, 
mające w szczególności integrować 
energię elektryczną z odnawialnych źródeł 
energii.

Or. en

Poprawka 634
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe 
w Europie Zachodniej: połączenia 
międzysystemowe pomiędzy państwami 
członkowskimi regionu i państwami 
trzecimi regionu śródziemnomorskiego, 
mające w szczególności integrować 
energię elektryczną z odnawialnych źródeł 

2) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe 
w Europie Zachodniej: połączenia 
międzysystemowe pomiędzy państwami 
członkowskimi regionu i państwami 
trzecimi, mające w szczególności 
integrować energię elektryczną 
z odnawialnych źródeł energii.
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energii.

Or. en

Poprawka 635
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe 
w Europie Zachodniej: połączenia 
międzysystemowe pomiędzy państwami 
członkowskimi regionu i państwami 
trzecimi regionu śródziemnomorskiego, 
mające w szczególności integrować 
energię elektryczną z odnawialnych źródeł 
energii.

2) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe 
w Europie Zachodniej: połączenia 
międzysystemowe pomiędzy państwami 
członkowskimi regionu i państwami 
trzecimi, mające w szczególności 
integrować energię elektryczną 
z odnawialnych źródeł energii.

Or. en

Uzasadnienie

Pozwoliłoby to na zakwalifikowanie wszystkich państw trzecich, zarówno krajów 
śródziemnomorskich, jak i Szwajcarii, Norwegii, zwłaszcza w projekty składowania energii 
elektrycznej, które mają ogromne znaczenie i są potrzebne dla lepszej integracji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 636
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe 
w Europie Zachodniej: połączenia 
międzysystemowe pomiędzy państwami 
członkowskimi regionu i państwami 
trzecimi regionu śródziemnomorskiego, 

2) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe 
w Europie Zachodniej: połączenia 
międzysystemowe pomiędzy państwami 
członkowskimi regionu i państwami 
trzecimi, mające w szczególności 
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mające w szczególności integrować 
energię elektryczną z odnawialnych źródeł 
energii.

integrować energię elektryczną 
z odnawialnych źródeł energii.

Or. de

Uzasadnienie

Przy obecnym brzmieniu, mówiącym o regionie śródziemnomorskim, nie można uwzględnić 
innych krajów trzecich.

Poprawka 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowane państwa członkowskie: 
Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, 
Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, 
Portugalia, Włochy, Zjednoczone 
Królestwo.

Zainteresowane państwa członkowskie: 
Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, 
Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, 
Portugalia, Zjednoczone Królestwo.

Południowo-Zachodni Podkorytarz 
Energii Elektrycznej:

Or. en

Poprawka 638
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowane państwa członkowskie: 
Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, 
Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, 
Portugalia, Włochy, Zjednoczone 
Królestwo.

Zainteresowane państwa członkowskie: 
Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, 
Irlandia, Luksemburg, Malta, Niderlandy, 
Niemcy, Portugalia, Włochy, Zjednoczone 
Królestwo.
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Or. en

Poprawka 639
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowane państwa członkowskie: 
Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, 
Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, 
Portugalia, Włochy, Zjednoczone 
Królestwo.

Zainteresowane państwa członkowskie: 
Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, 
Irlandia, Luksemburg, Malta, Niderlandy, 
Niemcy, Portugalia, Włochy, Zjednoczone 
Królestwo.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na swoje położenie geograficzne i zaangażowanie w gospodarkę energetyczną, 
Austria odgrywa kluczową rolę w przesyle energii elektrycznej na kierunku północ-południe w 
Europie Zachodniej, w szczególności w trójkącie Niemcy-Austria-Szwajcaria. Z tego względu 
należy włączyć Austrię jako jedno z zainteresowanych państw członkowskich w kategorii 
elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych północ-południe w Europie Zachodniej 
oraz wymienić ją w załączniku I, część 1, punkt 2.

Poprawka 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 2 – akapit drugi – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Podkorytarz Południowo-Zachodni 
(Portugalia, Hiszpania i Francja): 
zwiększenie zdolności w zakresie połączeń 
międzysystemowych w celu wsparcia 
integracji rynku i pełnego wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, w tym 
potencjalnie importowanych z Afryki, oraz

Or. en
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Poprawka 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 2 – akapit drugi – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Podkorytarz Środkowo-Zachodni 
(Belgia, Francja, Irlandia, Luksemburg, 
Niderlandy, Niemcy, Zjednoczone 
Królestwo)

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane korytarze dla energii elektrycznej są za duże. Należy określić podgrupy, 
zgodnie z istniejącymi i obecnymi regionalnymi inicjatywami na rzecz energii elektrycznej, w 
ramach których pierwotnie miano omawiać projekty wnioskujące o status PCI. Regionalne 
inicjatywy na rzecz energii elektrycznej dysponują już doświadczeniem oraz liczą się z 
właściwą strukturą zarządzania i zaangażowaniem zainteresowanych podmiotów. Z tego 
względu korytarze powinny być możliwe jak najbliżej już istniejących i skutecznie 
funkcjonujących struktur współpracy regionalnej.

Poprawka 642
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe w 
Europie Środkowo-Wschodniej i 
Południowo-Wschodniej: połączenia 
międzysystemowe i linie wewnętrzne na 
kierunkach północ-południe i wschód-
zachód mające zapewnić pełne wdrożenie 
rynku wewnętrznego i integrację energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

3) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe 
w Europie Zachodniej: połączenia 
międzysystemowe pomiędzy państwami 
członkowskimi regionu i państwami 
trzecimi regionu śródziemnomorskiego 
oraz zdolności magazynowania energii 
elektrycznej, mające w szczególności 
integrować i wspierać energię elektryczną
z odnawialnych źródeł energii.

Or. fr
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Poprawka 643
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe w 
Europie Środkowo-Wschodniej i 
Południowo-Wschodniej: połączenia 
międzysystemowe i linie wewnętrzne na 
kierunkach północ-południe i wschód-
zachód mające zapewnić pełne wdrożenie 
rynku wewnętrznego i integrację energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

3) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe w 
Europie Środkowo-Wschodniej i 
Południowo-Wschodniej: połączenia 
międzysystemowe i linie wewnętrzne na 
kierunkach północ-południe i wschód-
zachód oraz z państwami trzecimi mające 
zapewnić pełne wdrożenie rynku 
wewnętrznego i integrację energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Or. en

Poprawka 644
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe w 
Europie Środkowo-Wschodniej i 
Południowo-Wschodniej: połączenia 
międzysystemowe i linie wewnętrzne na 
kierunkach północ-południe i wschód-
zachód mające zapewnić pełne wdrożenie 
rynku wewnętrznego i integrację energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

3) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe w 
Europie Środkowo-Wschodniej: połączenia 
międzysystemowe i linie wewnętrzne na 
kierunkach północ-południe i wschód-
zachód mające zapewnić pełne wdrożenie 
rynku wewnętrznego i integrację energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Or. en
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Poprawka 645
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe w 
Europie Środkowo-Wschodniej i 
Południowo-Wschodniej: połączenia 
międzysystemowe i linie wewnętrzne na 
kierunkach północ-południe i wschód-
zachód mające zapewnić pełne wdrożenie 
rynku wewnętrznego i integrację energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

3) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe w 
Europie Środkowo-Wschodniej i 
Południowo-Wschodniej: połączenia 
międzysystemowe i linie wewnętrzne na 
kierunkach północ-południe i wschód-
zachód mające zapewnić pełne wdrożenie 
rynku wewnętrznego i/lub integrację 
energii wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana zaproponowana, by nie ograniczać celu korytarza, jakim powinno być pełne 
wdrożenie zakresu rynku wewnętrznego, ale nie tylko poprzez integrację wytwarzania z OZE.

Poprawka 646
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowane państwa członkowskie: 
Austria, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, 
Grecja, Niemcy, Polska, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy.

Zainteresowane państwa członkowskie: 
Austria, Bułgaria, Republika Czeska, 
Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Węgry, Włochy.

Or. en

Poprawka 647
Pavel Poc
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe w 
Europie Południowo-Wschodniej: 
połączenia międzysystemowe i linie 
wewnętrzne na kierunkach północ-
południe, połączenia z krajami spoza Unii, 
mające zapewnić pełne wdrożenie rynku 
wewnętrznego i integrację energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
Zainteresowane państwa członkowskie: 
Bułgaria, Cypr, Grecja, Rumunia, 
Słowenia, Węgry, Włochy.

Or. en

Uzasadnienie

Priorytetowe korytarze dla energii elektrycznej powinny być spójne z byłymi regionami. 
Przygotowany przez NSII plan działania z propozycją PCI składa się z 9 państw 
członkowskich, wymienionych w zmienionym akapicie pierwszym pkt. 3. Grupa, o której 
mowa w pkt. 3a, powinna opracować własny plan działania. Rozszerzanie regionów jest 
niewłaściwe, ponieważ bardzo trudno będzie znaleźć kompromis.

Poprawka 648
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) Połączenia międzysystemowe 
odizolowanych wyspiarskich systemów 
elektroenergetycznych z kontynentem, w 
celu zapewnienia korzyści związanych ze 
zintegrowanym rynkiem energii 
elektrycznej, zwiększenia penetracji 
odnawialnych źródeł energii oraz 
umożliwienia przesyłu energii ze źródeł 
odnawialnych na kontynent.
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Uzasadnienie

Z uwagi na duży potencjał OZE na wyspach greckich, który może zostać udostępniony 
państwom członkowskim UE w celu realizacji ich zobowiązań, chcielibyśmy zaproponować 
dalsze rozważenie następującego dodatku do niniejszego punktu.

Poprawka 649
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 4– akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich w odniesieniu do energii 
elektrycznej: połączenia międzysystemowe 
pomiędzy państwami regionu bałtyckiego i 
wzmocnienie infrastruktury sieci 
wewnętrznej, odpowiednio, w celu 
zakończenia izolacji państw bałtyckich i 
wsparcia integracji rynkowej w regionie;

4) Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich w odniesieniu do energii 
elektrycznej: połączenia międzysystemowe 
pomiędzy państwami regionu bałtyckiego i 
wzmocnienie infrastruktury sieci 
wewnętrznej, odpowiednio, w celu 
zakończenia izolacji państw bałtyckich i 
wsparcia integracji rynkowej oraz 
integracji energii wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych w regionie;

Or. en

Poprawka 650
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Zachodniej: 
zdolność przesyłowa połączeń 
międzysystemowych dla potrzeb przepływu 
gazu na kierunku północ-południe 
w Europie Zachodniej mająca 

5) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Zachodniej: 
infrastruktura gazowa przepływu gazu na 
kierunku północ-południe w Europie 
Zachodniej mająca zdywersyfikować 
zewnętrzne źródła i drogi dostaw oraz 
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zdywersyfikować drogi dostaw i zwiększyć 
możliwość dostaw krótkoterminowych.

podnieść poziom bezpieczeństwa dostaw 
do Europy Środkowej, zwiększając
możliwość dostaw krótkoterminowych
oraz tworząc i optymalizując istniejące 
terminale i infrastrukturę składowania 
skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Or. en

Poprawka 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Zachodniej: 
zdolność przesyłowa połączeń 
międzysystemowych dla potrzeb 
przepływu gazu na kierunku północ-
południe w Europie Zachodniej mająca 
zdywersyfikować drogi dostaw i zwiększyć 
możliwość dostaw krótkoterminowych.

5) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Zachodniej: 
zdolność przesyłowa połączeń 
międzysystemowych dla potrzeb 
przepływu gazu na kierunku północ-
południe w Europie Zachodniej mająca 
usunąć wewnętrzne wąskie gardła
i zwiększyć możliwość dostaw 
krótkoterminowych, w ten sposób w pełni 
wykorzystać alternatywne zewnętrzne 
źródła dostaw, w tym z Afryki, oraz 
zoptymalizować istniejące obiekty i 
instalacje magazynowania skroplonego 
gazu ziemnego (LNG).

Or. en

Poprawka 652
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Zachodniej: 

5) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Zachodniej: 
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zdolność przesyłowa połączeń 
międzysystemowych dla potrzeb 
przepływu gazu na kierunku północ-
południe w Europie Zachodniej mająca 
zdywersyfikować drogi dostaw i zwiększyć
możliwość dostaw krótkoterminowych.

infrastruktura gazowa dla potrzeb 
przepływu gazu na kierunku północ-
południe w Europie Zachodniej mająca 
zdywersyfikować drogi dostaw i zwiększyć
możliwość dostaw krótkoterminowych.

Or. en

Poprawka 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowane państwa członkowskie: 
Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, 
Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, 
Portugalia, Włochy, Zjednoczone 
Królestwo.

Zainteresowane państwa członkowskie: 
Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, 
Irlandia, Irlandia Północna, Luksemburg, 
Niderlandy, Niemcy, Norwegia, 
Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.

Przedmiotowe podkorytarze:

Or. en

Poprawka 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 5 – akapit drugi – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) korytarz południowy (Francja, 
Hiszpania, Portugalia): wzmocnienie 
połączeń międzysystemowych, pełne 
wykorzystanie potencjalnych 
alternatywnych zewnętrznych źródeł 
dostaw, w tym z Afryki, oraz optymalizacja 
istniejącej infrastruktury, w szczególności 
istniejących obiektów i instalacji 
magazynowania skroplonego gazu 
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ziemnego (LNG);

Or. en

Poprawka 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 5 – akapit drugi – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) korytarz północno-zachodni (Belgia, 
Dania, Francja, Irlandia, Irlandia 
Północna, Luksemburg, Niderlandy, 
Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i 
Norwegia (obserwator));

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane korytarze gazowe są zbyt wielkie, a już obecnie mamy zaangażowane 
zainteresowane strony. Należy określić podgrupy, zgodnie z istniejącymi i obecnymi 
regionalnymi inicjatywami gazowymi, w ramach których pierwotnie miano podejmować 
decyzję w sprawie projektów wnioskujących o status PCI. Regionalne inicjatywy gazowe 
dysponują już doświadczeniem oraz liczą się z właściwą strukturą zarządzania i 
zaangażowaniem zainteresowanych podmiotów, dlatego korytarze powinny być możliwe jak 
najbliżej już istniejących i skutecznie funkcjonujących struktur współpracy regionalnej.

Poprawka 656
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Środkowo-
Wschodniej i Południowo-Wschodniej:
regionalne połączenia gazowe pomiędzy 
regionem Morza Bałtyckiego, Morzem 
Adriatyckim i Egejskim oraz Morzem 

6) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Środkowo-
Wschodniej i Południowo-Wschodniej:
infrastruktura energetyczna pomiędzy 
regionem Morza Bałtyckiego, Morzem 
Adriatyckim i Egejskim, Morzem Czarnym
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Czarnym, mające w szczególności 
zwiększyć dywersyfikację i 
bezpieczeństwo dostaw gazu;

i wschodnim basenem Morza 
Śródziemnego, mające w szczególności 
zwiększyć dywersyfikację i 
bezpieczeństwo dostaw gazu;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana zmiana służy lepszemu skupieniu się na celu korytarza, czyli dywersyfikacji, a 
także uwzględnieniu wschodniego basenu Morza Śródziemnego w świetle faktu, że dotyczy to 
dwóch krajów już znajdujących się na tej liście.

Poprawka 657
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Środkowo-
Wschodniej i Południowo-Wschodniej: 
regionalne połączenia gazowe pomiędzy 
regionem Morza Bałtyckiego, Morzem 
Adriatyckim i Egejskim oraz Morzem 
Czarnym, mające w szczególności 
zwiększyć dywersyfikację i 
bezpieczeństwo dostaw gazu;

6) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Środkowo-
Wschodniej i Południowo-Wschodniej:
regionalne połączenia gazowe i 
infrastruktura gazowa pomiędzy regionem 
Morza Bałtyckiego, Morzem Adriatyckim i 
Egejskim oraz Morzem Czarnym, w tym 
terminale i magazyny skroplonego i 
sprężonego gazu ziemnego (LNG i CNG), 
mające w szczególności zwiększyć 
dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw 
gazu;

Or. en

Poprawka 658
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 6 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Środkowo-
Wschodniej i Południowo-Wschodniej:
regionalne połączenia gazowe pomiędzy 
regionem Morza Bałtyckiego, Morzem 
Adriatyckim i Egejskim oraz Morzem 
Czarnym, mające w szczególności 
zwiększyć dywersyfikację i 
bezpieczeństwo dostaw gazu;

6) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Środkowo-
Wschodniej i Południowo-Wschodniej:
regionalne infrastruktura i połączenia 
gazowe pomiędzy regionem Morza 
Bałtyckiego, Morzem Adriatyckim i 
Egejskim oraz Morzem Czarnym, mające 
w szczególności zwiększyć dywersyfikację 
i bezpieczeństwo dostaw gazu;

Or. en

Poprawka 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Środkowo-
Wschodniej i Południowo-Wschodniej:
regionalne połączenia gazowe pomiędzy 
regionem Morza Bałtyckiego, Morzem 
Adriatyckim i Egejskim oraz Morzem 
Czarnym, mające w szczególności 
zwiększyć dywersyfikację i 
bezpieczeństwo dostaw gazu;

6) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Środkowo-
Wschodniej i Południowo-Wschodniej:
infrastruktura regionalnych połączeń 
gazowych pomiędzy regionem Morza 
Bałtyckiego, Morzem Adriatyckim i 
Egejskim oraz Morzem Czarnym, mające 
w szczególności zwiększyć dywersyfikację 
i bezpieczeństwo dostaw gazu;

Or. en

Poprawka 660
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Gazowe połączenia międzysystemowe 6) Gazowe połączenia międzysystemowe 



PE488.000v01-00 18/127 AM\900619PL.doc

PL

północ-południe w Europie Środkowo-
Wschodniej i Południowo-Wschodniej:
regionalne połączenia gazowe pomiędzy 
regionem Morza Bałtyckiego, Morzem 
Adriatyckim i Egejskim oraz Morzem 
Czarnym, mające w szczególności 
zwiększyć dywersyfikację i 
bezpieczeństwo dostaw gazu;

północ-południe w Europie Środkowo-
Wschodniej i Południowo-Wschodniej:
regionalna infrastruktura gazowa
pomiędzy regionem Morza Bałtyckiego, 
Morzem Adriatyckim i Egejskim oraz 
Morzem Czarnym, mające w szczególności 
zwiększyć dywersyfikację i 
bezpieczeństwo dostaw gazu;

Or. en

Poprawka 661
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) Południowy korytarz gazowy: przesył
gazu z regionu Morza Kaspijskiego, Azji 
Środkowej, Bliskiego Wschodu i 
wschodniego regionu Morza Śródziemnego 
do Unii w celu wzmocnienia 
dywersyfikacji dostaw gazu.

7) Południowy korytarz gazowy: 
infrastruktura do przesyłu i 
magazynowania gazu z regionu Morza 
Kaspijskiego, Azji Środkowej, Bliskiego 
Wschodu i wschodniego regionu Morza 
Śródziemnego do Unii, w tym terminale 
skroplonego i sprężonego gazu ziemnego 
(LNG i CNG) w celu wzmocnienia 
dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw 
gazu.

Or. en

Poprawka 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) Południowy korytarz gazowy: przesył
gazu z regionu Morza Kaspijskiego, Azji 
Środkowej, Bliskiego Wschodu i 
wschodniego regionu Morza Śródziemnego 

7) Południowy korytarz gazowy: 
infrastruktura gazowa służąca 
zwiększeniu dywersyfikacji dostaw gazu z 
regionu Morza Kaspijskiego, Azji 
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do Unii w celu wzmocnienia 
dywersyfikacji dostaw gazu.

Środkowej, Bliskiego Wschodu i 
wschodniego regionu Morza Śródziemnego 
do Unii.

Or. en

Poprawka 663
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) Południowy korytarz gazowy: przesył
gazu z regionu Morza Kaspijskiego, Azji 
Środkowej, Bliskiego Wschodu i 
wschodniego regionu Morza Śródziemnego 
do Unii w celu wzmocnienia 
dywersyfikacji dostaw gazu.

7) Południowy korytarz gazowy: 
infrastruktura gazowa służąca 
zwiększeniu dywersyfikacji dostaw gazu z 
regionu Morza Kaspijskiego, Azji 
Środkowej, Bliskiego Wschodu i 
wschodniego regionu Morza Śródziemnego 
do Unii.

Or. en

Poprawka 664
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) Południowy korytarz gazowy: przesył 
gazu z regionu Morza Kaspijskiego, Azji 
Środkowej, Bliskiego Wschodu i 
wschodniego regionu Morza Śródziemnego 
do Unii w celu wzmocnienia 
dywersyfikacji dostaw gazu.

7) Południowy korytarz gazowy: przesył 
gazu z regionu Morza Kaspijskiego, Azji 
Środkowej, Bliskiego Wschodu i 
wschodniego regionu Morza Śródziemnego 
do Unii w celu wzmocnienia 
dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw i 
dróg dostaw gazu.

Or. en
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Poprawka 665
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich dla gazu: infrastruktura 
mająca zakończyć izolację trzech państw 
bałtyckich i Finlandii oraz ich zależności 
od jednego dostawcy oraz zwiększyć 
dywersyfikację dostaw w regionie Morza 
Bałtyckiego;

8) Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich dla gazu: infrastruktura 
gazowa między państwami członkowskimi 
regionu Morza Bałtyckiego, odpowiednio 
wzmacniająca infrastrukturę wewnętrznej 
sieci gazowej, mająca zakończyć izolację 
trzech państw bałtyckich i Finlandii oraz 
ich zależności od jednego dostawcy oraz 
zwiększyć dywersyfikację i 
bezpieczeństwo dostaw w regionie Morza 
Bałtyckiego

Or. en

Poprawka 666
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich dla gazu: infrastruktura 
mająca zakończyć izolację trzech państw 
bałtyckich i Finlandii oraz ich zależności 
od jednego dostawcy oraz zwiększyć 
dywersyfikację dostaw w regionie Morza 
Bałtyckiego;

8) Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich dla gazu: infrastruktura 
mająca zakończyć izolację trzech państw 
bałtyckich i Finlandii oraz ich zależności 
od jednego dostawcy oraz zwiększyć 
dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw 
gazu i dróg dostaw w regionie Morza 
Bałtyckiego;

Or. en

Poprawka 667
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) Połączenia dostawcze ropy naftowej w 
Europie Środkowo-Wschodniej: 
interoperacyjność sieci rurociągów 
naftowych w Europie Środkowo-
Wschodniej mająca zwiększyć 
bezpieczeństwo dostaw i ograniczyć 
ryzyko środowiskowe.

9) Połączenia dostawcze ropy naftowej w 
Europie Środkowej, Wschodniej i 
Południowo-Wschodniej: 
interoperacyjność sieci rurociągów 
naftowych w Europie Środkowo-
Wschodniej mająca zwiększyć 
bezpieczeństwo dostaw i ograniczyć 
ryzyko środowiskowe. 

Or. ro

Poprawka 668
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) Połączenia dostawcze ropy naftowej w
Europie Środkowo-Wschodniej: 
interoperacyjność sieci rurociągów 
naftowych w Europie Środkowo-
Wschodniej mająca zwiększyć 
bezpieczeństwo dostaw i ograniczyć 
ryzyko środowiskowe.

9) Korytarze dywersyfikacji dostaw ropy 
naftowej w Europie Środkowo-
Wschodniej: interoperacyjność sieci 
rurociągów naftowych w Europie 
Środkowo-Wschodniej mająca zwiększyć 
bezpieczeństwo dostaw i ograniczyć 
ryzyko środowiskowe.

Or. en

Poprawka 669
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowane państwa członkowskie: 
Austria, Republika Czeska, Niemcy, 

Zainteresowane państwa członkowskie: 
Austria, Republika Czeska, Niemcy, 
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Polska, Słowacja, Węgry. Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry.

Or. ro

Poprawka 670
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Stosowanie inteligentnych sieci: 
przyjęcie technologii inteligentnych sieci w 
całej Unii w celu skutecznej integracji 
zachowań i działań wszystkich 
użytkowników podłączonych do sieci 
elektroenergetycznej, w szczególności 
wytwarzania dużych ilości energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub
rozproszonych i reakcji strony popytowej;

10) Stosowanie inteligentnych sieci: 
przyjęcie technologii inteligentnych sieci w 
całej Unii w celu skutecznej integracji 
zachowań i działań wszystkich 
użytkowników podłączonych do sieci 
elektroenergetycznej i gazowej, w 
szczególności wytwarzania dużych ilości 
energii elektrycznej i gazu ze źródeł 
odnawialnych lub rozproszonych i reakcji 
strony popytowej;

Or. fr

Poprawka 671
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Stosowanie inteligentnych sieci: 
przyjęcie technologii inteligentnych sieci w 
całej Unii w celu skutecznej integracji 
zachowań i działań wszystkich 
użytkowników podłączonych do sieci 
elektroenergetycznej, w szczególności 
wytwarzania dużych ilości energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
rozproszonych i reakcji strony popytowej;

10) Stosowanie inteligentnych sieci: 
przyjęcie technologii inteligentnych sieci w 
całej Unii w celu skutecznej integracji 
zachowań i działań wszystkich 
użytkowników podłączonych do sieci 
elektroenergetycznej i gazowej, w 
szczególności wytwarzania dużych ilości 
energii elektrycznej i gazu ze źródeł 
odnawialnych lub rozproszonych i reakcji 
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strony popytowej;

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnienie inteligentnych sieci gazowych zapewniłoby rzeczywistą wartość dodaną dla 
europejskiej sieci energetycznej, w szczególności uwzględniając jej elastyczność i zakres 
zapewnianych przez nią możliwości włączenia odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Stosowanie inteligentnych sieci: 
przyjęcie technologii inteligentnych sieci w 
całej Unii w celu skutecznej integracji 
zachowań i działań wszystkich 
użytkowników podłączonych do sieci 
elektroenergetycznej, w szczególności 
wytwarzania dużych ilości energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
rozproszonych i reakcji strony popytowej;

10) Stosowanie inteligentnych sieci: 
przyjęcie technologii inteligentnych sieci w 
całej Unii w celu skutecznej integracji 
zachowań i działań wszystkich 
użytkowników podłączonych do sieci 
elektroenergetycznej, w szczególności 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych lub rozproszonych i reakcji 
strony popytowej;

Or. nl

Poprawka 673
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 11 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Autostrady elektroenergetyczne: 
pierwsze autostrady elektroenergetyczne 
do roku 2020 w ramach budowy systemu 
autostrad elektroenergetycznych w całej 

skreślony
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Unii;
Zainteresowane państwa członkowskie: 
wszystkie.

Or. de

Poprawka 674
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I - część 4 – punkt 11 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Autostrady elektroenergetyczne: 
pierwsze autostrady elektroenergetyczne 
do roku 2020 w ramach budowy systemu 
autostrad elektroenergetycznych w całej 
Unii;

11) Autostrady elektroenergetyczne: 
pierwsze autostrady elektroenergetyczne 
do roku 2020 w ramach budowy systemu 
autostrad elektroenergetycznych w całej 
Unii mogące:

- zagospodarować stale zwiększającą się 
nadwyżkę produkcji energii wiatrowej na 
Morzach Północnym i Bałtyckim oraz 
wokół nich, a także zwiększającą się 
produkcję energii ze źródeł odnawialnych 
na wschodzie i południu Europy;
- połączyć te nowe centra produkcji z 
dużym potencjałem magazynowania w 
krajach skandynawskich i Alpach oraz z 
głównymi centrami zużycia w Europie 
Środkowej; oraz
- poradzić sobie z coraz elastyczniejszymi i 
bardziej zdecentralizowanymi popytem i 
podażą;

Or. en

Poprawka 675
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I - część 4 – punkt 12 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Transgraniczne sieci dwutlenku 
węgla: stworzenie infrastruktury 
transportu dwutlenku węgla pomiędzy 
państwami członkowskimi i w relacji z 
sąsiadującymi państwami trzecimi w 
ramach stosowania wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla;

skreślony

Zainteresowane państwa członkowskie: 
wszystkie.

Or. en

Poprawka 676
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 12 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Transgraniczne sieci dwutlenku 
węgla: stworzenie infrastruktury 
transportu dwutlenku węgla pomiędzy 
państwami członkowskimi i w relacji z 
sąsiadującymi państwami trzecimi w 
ramach stosowania wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla;

skreślony

Zainteresowane państwa członkowskie: 
wszystkie.

Or. de

Poprawka 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 12 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Transgraniczne sieci dwutlenku 
węgla: stworzenie infrastruktury 
transportu dwutlenku węgla pomiędzy 
państwami członkowskimi i w relacji z 
sąsiadującymi państwami trzecimi w 
ramach stosowania wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla;

skreślony

Zainteresowane państwa członkowskie: 
wszystkie.

Or. nl

Uzasadnienie

Ponieważ gospodarcza i handlowa efektywność CCS musi dopiero zostać dowiedziona i nie 
oczekuje się komercyjnego wykorzystania technologii przed 2020 r., w niniejszym 
rozporządzeniu nie należy zapewniać na ten cel żadnego wsparcia finansowego. Wsparcie 
finansowe na badania nad potencjałem CCS zapewnia się już za pośrednictwem innych 
kanałów europejskich.

Poprawka 678
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) linie napowietrzne wysokiego napięcia, 
o ile zostały zaprojektowane dla napięcia 
220 kV lub wyższego, oraz podziemne i 
podmorskie kable przesyłowe, o ile zostały 
zaprojektowane dla napięcia 150 kV lub 
wyższego;

a) linie napowietrzne wysokiego napięcia, 
o ile zostały zaprojektowane dla napięcia 
220 kV lub wyższego, podziemne i 
podmorskie kable przesyłowe, o ile zostały 
zaprojektowane dla napięcia 150 kV lub 
wyższego, oraz podłączone do nich linie 
średniego i niskiego napięcia o napięciu 
10 kV lub więcej;

Or. de
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Poprawka 679
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) linie napowietrzne wysokiego napięcia, 
o ile zostały zaprojektowane dla napięcia 
220 kV lub wyższego, oraz podziemne i 
podmorskie kable przesyłowe, o ile zostały 
zaprojektowane dla napięcia 150 kV lub 
wyższego;

a) linie napowietrzne wysokiego napięcia, 
o ile zostały zaprojektowane dla napięcia 
220 kV lub wyższego, oraz podziemne i 
podmorskie kable przesyłowe, o ile zostały 
zaprojektowane dla napięcia 150 kV lub 
wyższego, w tym podłączone do nich linie 
średniego i niskiego napięcia o napięciu 
10 kV lub więcej;

Or. en

Uzasadnienie

Przesył i dystrybucja są ze sobą ściśle połączone i nie powinny być traktowane odrębnie przy 
planowaniu PCI. Dlatego linie dystrybucyjne połączone z liniami przesyłowymi uznawanymi 
za „projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania” powinny również być brane 
pod uwagę przy rozpatrywaniu kwalifikujących się projektów infrastruktury energetycznej. 
Ma to szczególne znaczenie w przypadku budowy „autostrad” przesyłowych służących 
przesyłaniu energii elektrycznej z dużych projektów energetyki odnawialnej do obszarów 
zużycia, ponieważ dla osiągnięcia celu konieczne jest zbudowanie „wyjść” w kierunku sieci 
dystrybucyjnej.

Poprawka 680
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) linie napowietrzne wysokiego napięcia, 
o ile zostały zaprojektowane dla napięcia 
220 kV lub wyższego, oraz podziemne i 
podmorskie kable przesyłowe, o ile zostały 
zaprojektowane dla napięcia 150 kV lub 
wyższego;

a) linie napowietrzne wysokiego napięcia, 
o ile zostały zaprojektowane dla napięcia 
220 kV lub wyższego, oraz podziemne i 
podmorskie kable przesyłowe, o ile zostały 
zaprojektowane dla napięcia 150 kV lub 
wyższego, w tym linie średniego i niskiego 
napięcia zaprojektowane dla napięcia 10 
kV lub wyższego, które są podłączone do 
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tych linii napowietrznych wysokiego 
napięcia lub kabli przesyłowych;

Or. nl

Poprawka 681
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) instalacje składowania energii 
elektrycznej przeznaczone do stałego lub 
czasowego magazynowania energii 
elektrycznej w obiektach naziemnych lub 
podziemnych lub w składowiskach 
geologicznych pod warunkiem, że są 
bezpośrednio połączone z liniami 
przesyłowymi wysokiego napięcia 
zaprojektowanymi dla napięcia nie 
mniejszego niż 110 kV;

c) instalacje składowania energii 
elektrycznej przeznaczone do stałego lub 
czasowego magazynowania energii 
elektrycznej w obiektach naziemnych lub 
podziemnych lub w składowiskach 
geologicznych;

Or. nl

Poprawka 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) instalacje składowania energii 
elektrycznej przeznaczone do stałego lub 
czasowego magazynowania energii 
elektrycznej w obiektach naziemnych lub 
podziemnych lub w składowiskach 
geologicznych pod warunkiem, że są 
bezpośrednio połączone z liniami 
przesyłowymi wysokiego napięcia 
zaprojektowanymi dla napięcia nie 

c) instalacje składowania energii 
elektrycznej przeznaczone do stałego lub 
czasowego magazynowania energii 
elektrycznej w obiektach naziemnych lub 
podziemnych lub w składowiskach 
geologicznych;
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mniejszego niż 110 kV;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wesprzeć również operatorów systemów dystrybucyjnych w kontekście wdrażania sieci 
inteligentnej. Dlatego zakres inteligentnych sieci należy rozszerzyć na sieci niskiego napięcia 
w przypadkach, w których można obecnie uzyskać jak najwięcej korzyści z ich zastosowania i 
w których możliwe jest połączenie jak największej liczby odbiorców i małych, prywatnych 
instalacji wytwórczych. Ponadto operatorzy systemów dystrybucyjnych odgrywają kluczową 
rolę przy włączaniu energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 683
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkie urządzenia lub instalacje na 
poziomie przesyłu i dystrybucji systemami 
średniego napięcia służące do dwustronnej 
łączności cyfrowej w czasie rzeczywistym 
lub zbliżonym do rzeczywistego, 
interaktywnego i inteligentnego 
monitorowania i zarządzania w zakresie 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji 
i poboru energii elektrycznej w ramach 
tworzenia sieci efektywnie integrującej 
zachowania i działania wszystkich 
podłączonych do niej użytkowników –
wytwórców, odbiorców i użytkowników 
spełniających obie te funkcje – w celu 
zapewnienia oszczędnego, stabilnego 
systemu elektroenergetycznego o niskim 
poziomie strat i wysokim poziomie jakości 
oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

e) wszelkie urządzenia lub instalacje 
związane z siecią inteligentną na 
wszystkich poziomach napięcia służące do 
dwustronnej łączności cyfrowej w czasie 
rzeczywistym lub zbliżonym do 
rzeczywistego, interaktywnego i 
inteligentnego monitorowania 
i zarządzania w zakresie wytwarzania, 
przesyłu, dystrybucji i poboru energii 
elektrycznej w ramach tworzenia sieci 
efektywnie integrującej zachowania i 
działania wszystkich podłączonych do niej 
użytkowników – wytwórców, odbiorców i 
użytkowników spełniających obie te 
funkcje – w celu zapewnienia 
oszczędnego, stabilnego systemu 
elektroenergetycznego o niskim poziomie 
strat i wysokim poziomie jakości oraz 
bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

Or. en

Poprawka 684
Bernd Lange
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkie urządzenia lub instalacje na 
poziomie przesyłu i dystrybucji systemami 
średniego napięcia służące do dwustronnej 
łączności cyfrowej w czasie rzeczywistym 
lub zbliżonym do rzeczywistego, 
interaktywnego i inteligentnego 
monitorowania i zarządzania w zakresie 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji 
i poboru energii elektrycznej w ramach 
tworzenia sieci efektywnie integrującej 
zachowania i działania wszystkich 
podłączonych do niej użytkowników –
wytwórców, odbiorców i użytkowników 
spełniających obie te funkcje – w celu 
zapewnienia oszczędnego, stabilnego 
systemu elektroenergetycznego o niskim 
poziomie strat i wysokim poziomie jakości 
oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

e) wszelkie powiązane z inteligentną
siecią urządzenia lub instalacje służące do 
dwustronnej łączności cyfrowej w czasie 
rzeczywistym lub zbliżonym do 
rzeczywistego, interaktywnego i 
inteligentnego monitorowania 
i zarządzania w zakresie wytwarzania, 
przesyłu, dystrybucji i poboru energii 
elektrycznej w ramach tworzenia sieci 
efektywnie integrującej zachowania i 
działania wszystkich podłączonych do niej 
użytkowników – wytwórców, odbiorców i 
użytkowników spełniających obie te 
funkcje – w celu zapewnienia 
oszczędnego, stabilnego systemu 
elektroenergetycznego o niskim poziomie 
strat i wysokim poziomie jakości oraz 
bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

Or. de

Poprawka 685
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkie urządzenia lub instalacje na 
poziomie przesyłu i dystrybucji systemami 
średniego napięcia służące do dwustronnej 
łączności cyfrowej w czasie rzeczywistym 
lub zbliżonym do rzeczywistego, 
interaktywnego i inteligentnego 
monitorowania i zarządzania w zakresie 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji 
i poboru energii elektrycznej w ramach 

e) wszelkie urządzenia lub instalacje na 
poziomie przesyłu i dystrybucji służące do 
dwustronnej łączności cyfrowej w czasie 
rzeczywistym lub zbliżonym do 
rzeczywistego, interaktywnego 
i inteligentnego monitorowania 
i zarządzania w zakresie wytwarzania, 
przesyłu, dystrybucji i poboru energii 
elektrycznej w ramach tworzenia sieci 
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tworzenia sieci efektywnie integrującej 
zachowania i działania wszystkich 
podłączonych do niej użytkowników –
wytwórców, odbiorców i użytkowników 
spełniających obie te funkcje – w celu 
zapewnienia oszczędnego, stabilnego 
systemu elektroenergetycznego o niskim 
poziomie strat i wysokim poziomie jakości 
oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

efektywnie integrującej zachowania 
i działania wszystkich podłączonych do 
niej użytkowników – wytwórców, 
odbiorców i użytkowników spełniających 
obie te funkcje – w celu zapewnienia 
oszczędnego, stabilnego systemu 
elektroenergetycznego o niskim poziomie 
strat i wysokim poziomie jakości oraz 
bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

Or. nl

Poprawka 686
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkie urządzenia lub instalacje na 
poziomie przesyłu i dystrybucji systemami 
średniego napięcia służące do dwustronnej 
łączności cyfrowej w czasie rzeczywistym 
lub zbliżonym do rzeczywistego, 
interaktywnego i inteligentnego 
monitorowania i zarządzania w zakresie 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji 
i poboru energii elektrycznej w ramach 
tworzenia sieci efektywnie integrującej 
zachowania i działania wszystkich 
podłączonych do niej użytkowników –
wytwórców, odbiorców i użytkowników 
spełniających obie te funkcje – w celu 
zapewnienia oszczędnego, stabilnego 
systemu elektroenergetycznego o niskim 
poziomie strat i wysokim poziomie jakości 
oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

e) wszelkie urządzenia lub instalacje na 
poziomie przesyłu i dystrybucji systemami 
średniego i niskiego napięcia służące do 
dwustronnej łączności cyfrowej w czasie 
rzeczywistym lub zbliżonym do 
rzeczywistego, interaktywnego i 
inteligentnego monitorowania 
i zarządzania w zakresie wytwarzania, 
przesyłu, dystrybucji i poboru energii 
elektrycznej w ramach tworzenia sieci 
efektywnie integrującej zachowania i 
działania wszystkich podłączonych do niej 
użytkowników – wytwórców, odbiorców i 
użytkowników spełniających obie te 
funkcje – w celu zapewnienia 
oszczędnego, stabilnego systemu 
elektroenergetycznego o niskim poziomie 
strat i wysokim poziomie jakości oraz 
bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria wyboru projektów sieci inteligentnych powinny być określone w sposób 
niedyskryminujący.
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Poprawka 687
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkie urządzenia lub instalacje na 
poziomie przesyłu i dystrybucji systemami 
średniego napięcia służące do dwustronnej 
łączności cyfrowej w czasie rzeczywistym 
lub zbliżonym do rzeczywistego, 
interaktywnego i inteligentnego 
monitorowania i zarządzania w zakresie 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji 
i poboru energii elektrycznej w ramach 
tworzenia sieci efektywnie integrującej 
zachowania i działania wszystkich 
podłączonych do niej użytkowników –
wytwórców, odbiorców i użytkowników 
spełniających obie te funkcje – w celu 
zapewnienia oszczędnego, stabilnego 
systemu elektroenergetycznego o niskim 
poziomie strat i wysokim poziomie jakości 
oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

e) wszelkie urządzenia lub instalacje na 
poziomie przesyłu i dystrybucji systemami 
średniego i niskiego napięcia służące do 
dwustronnej łączności cyfrowej w czasie 
rzeczywistym lub zbliżonym do 
rzeczywistego, interaktywnego i 
inteligentnego monitorowania 
i zarządzania w zakresie wytwarzania, 
przesyłu, dystrybucji i poboru energii 
elektrycznej w ramach tworzenia sieci 
efektywnie integrującej zachowania i 
działania wszystkich podłączonych do niej 
użytkowników – wytwórców, odbiorców i 
użytkowników spełniających obie te 
funkcje – w celu zapewnienia 
oszczędnego, stabilnego systemu 
elektroenergetycznego o niskim poziomie 
strat i wysokim poziomie jakości oraz 
bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

Or. en

Poprawka 688
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkie urządzenia lub instalacje na 
poziomie przesyłu i dystrybucji systemami 
średniego napięcia służące do dwustronnej 
łączności cyfrowej w czasie rzeczywistym 
lub zbliżonym do rzeczywistego, 
interaktywnego i inteligentnego 
monitorowania i zarządzania w zakresie 

e) wszelkie urządzenia lub instalacje na 
poziomie przesyłu i dystrybucji systemami 
średniego i niskiego napięcia służące do 
dwustronnej łączności cyfrowej w czasie 
rzeczywistym lub zbliżonym do 
rzeczywistego, interaktywnego i 
inteligentnego monitorowania 
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wytwarzania, przesyłu, dystrybucji 
i poboru energii elektrycznej w ramach 
tworzenia sieci efektywnie integrującej 
zachowania i działania wszystkich 
podłączonych do niej użytkowników –
wytwórców, odbiorców i użytkowników 
spełniających obie te funkcje – w celu 
zapewnienia oszczędnego, stabilnego 
systemu elektroenergetycznego o niskim 
poziomie strat i wysokim poziomie jakości 
oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

i zarządzania w zakresie wytwarzania, 
przesyłu, dystrybucji i poboru energii 
elektrycznej w ramach tworzenia sieci 
efektywnie integrującej zachowania i 
działania wszystkich podłączonych do niej 
użytkowników – wytwórców, odbiorców i 
użytkowników spełniających obie te 
funkcje – w celu zapewnienia 
oszczędnego, stabilnego systemu 
elektroenergetycznego o niskim poziomie 
strat i wysokim poziomie jakości oraz 
bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

Or. fr

Poprawka 689
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) infrastruktura związana z 
dostarczaniem energii elektrycznej dla 
pojazdów elektrycznych lub hybrydowych;

Or. ro

Poprawka 690
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) urządzenia portowe służące 
zaopatrzeniu zakotwiczonych statków w 
energię elektryczną wytwarzaną na lądzie 
zamiast energii elektrycznej wytwarzanej 
na pokładzie za pomocą własnych 
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silników;

Or. ro

Poprawka 691
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obiekty służące do odbioru, składowania 
i regazyfikacji lub rozprężania skroplonego 
gazu naturalnego (LNG) lub sprężonego 
gazu naturalnego (CNG);

c) obiekty służące do odbioru, 
składowania, transportu i regazyfikacji lub 
rozprężania skroplonego gazu naturalnego 
(LNG) lub sprężonego gazu naturalnego 
(CNG);

Or. en

Poprawka 692
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkie urządzenia lub instalacje na 
poziomie przesyłu i dystrybucji systemami
średniego napięcia służące do 
dwustronnej łączności cyfrowej w czasie 
rzeczywistym lub zbliżonym do 
rzeczywistego, interaktywnego 
i inteligentnego monitorowania 
i zarządzania w zakresie wytwarzania, 
przesyłu, dystrybucji i poboru gazu w sieci 
w ramach tworzenia sieci efektywnie 
integrującej zachowania i działania 
wszystkich podłączonych do niej 
użytkowników – wytwórców, odbiorców 
i użytkowników spełniających obie te 
funkcje – w celu zapewnienia 
oszczędnego, stabilnego systemu 
gazowego o niskim poziomie strat 
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i wysokim poziomie jakości oraz 
bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wspierać również inteligentne sieci gazowe, ponieważ umożliwiają one integrację 
odnawialnych źródeł energii oraz zwiększają elastyczność i wydajność sieci.

Poprawka 693
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) w przypadku ropy: skreślony
a) rurociągi wykorzystywane do 
transportu ropy naftowej;
b) przepompownie i obiekty magazynowe 
niezbędne do eksploatacji rurociągów 
ropy naftowej;
c) wszelkie urządzenia i instalacje istotne 
dla prawidłowej, bezpiecznej i efektywnej 
eksploatacji systemu, w tym systemy 
ochronne, monitorujące i sterujące oraz 
infrastrukturę zwrotnego przepływu;

Or. en

Poprawka 694
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rurociągi wykorzystywane do transportu 
ropy naftowej;

a) rurociągi wykorzystywane do transportu 
ropy naftowej do rafinerii;



PE488.000v01-00 36/127 AM\900619PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) w przypadku dwutlenku węgla: skreślony
a) dedykowane rurociągi, z wyłączeniem 
sieci rurociągów kopalnianych, 
wykorzystywane do transportu 
antropogenicznego dwutlenku węgla z 
więcej niż jednego źródła, tj. instalacji 
przemysłowych (w tym elektrowni) 
wytwarzających gaz CO2 jako produkt 
spalania lub innych reakcji chemicznych z 
udziałem związków kopalnych i 
niekopalnych z zawartością węgla, w celu 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
2009/31/WE;
b) obiekty służące do skraplania i 
buforowego składowania dwutlenku 
węgla w celu jego dalszego transportu. 
Nie obejmuje to infrastruktury w ramach 
formacji geologicznej wykorzystywanej do 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
2009/31/WE oraz związanych z nią 
instalacji powierzchniowych i 
zatłaczających;
c) wszelkie urządzenia lub instalacje 
istotne dla prawidłowej, bezpiecznej 
i efektywnej eksploatacji danego systemu, 
w tym systemy ochronne, monitorujące i 
sterujące.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury gazowej i elektrycznej w okresie do 2020 r. i 
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dłuższym są ogromne, dlatego nie uzasadniają odrębnego przyznawania subwencji na 
infrastrukturę służącą przesyłaniu i magazynowaniu wychwytywanego dwutlenku węgla w 
niniejszym rozporządzeniu. Rozporządzenie powinno w dalszym ciągu pozostać 
skoncentrowane, aby osiągnąć cele w kluczowych dziedzinach energii elektrycznej i gazu.

Poprawka 696
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) w przypadku dwutlenku węgla: skreślony
a) dedykowane rurociągi, z wyłączeniem 
sieci rurociągów kopalnianych, 
wykorzystywane do transportu 
antropogenicznego dwutlenku węgla z 
więcej niż jednego źródła, tj. instalacji 
przemysłowych (w tym elektrowni) 
wytwarzających gaz CO2 jako produkt 
spalania lub innych reakcji chemicznych z 
udziałem związków kopalnych i 
niekopalnych z zawartością węgla, w celu 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
2009/31/WE;
b) obiekty służące do skraplania i 
buforowego składowania dwutlenku 
węgla w celu jego dalszego transportu. 
Nie obejmuje to infrastruktury w ramach 
formacji geologicznej wykorzystywanej do 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
2009/31/WE oraz związanych z nią 
instalacji powierzchniowych i 
zatłaczających;
c) wszelkie urządzenia lub instalacje 
istotne dla prawidłowej, bezpiecznej 
i efektywnej eksploatacji danego systemu, 
w tym systemy ochronne, monitorujące i 
sterujące.

Or. en
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Poprawka 697
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) w przypadku dwutlenku węgla: skreślony
a) dedykowane rurociągi, z wyłączeniem 
sieci rurociągów kopalnianych, 
wykorzystywane do transportu 
antropogenicznego dwutlenku węgla z 
więcej niż jednego źródła, tj. instalacji 
przemysłowych (w tym elektrowni) 
wytwarzających gaz CO2 jako produkt 
spalania lub innych reakcji chemicznych z 
udziałem związków kopalnych i 
niekopalnych z zawartością węgla, w celu 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
2009/31/WE;
b) obiekty służące do skraplania i 
buforowego składowania dwutlenku 
węgla w celu jego dalszego transportu. 
Nie obejmuje to infrastruktury w ramach 
formacji geologicznej wykorzystywanej do 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
2009/31/WE oraz związanych z nią 
instalacji powierzchniowych i 
zatłaczających;
c) wszelkie urządzenia lub instalacje 
istotne dla prawidłowej, bezpiecznej 
i efektywnej eksploatacji danego systemu, 
w tym systemy ochronne, monitorujące i 
sterujące.

Or. de

Poprawka 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) w przypadku dwutlenku węgla: skreślony
a) dedykowane rurociągi, z wyłączeniem 
sieci rurociągów kopalnianych, 
wykorzystywane do transportu 
antropogenicznego dwutlenku węgla z 
więcej niż jednego źródła, tj. instalacji 
przemysłowych (w tym elektrowni) 
wytwarzających gaz CO2 jako produkt 
spalania lub innych reakcji chemicznych z 
udziałem związków kopalnych i 
niekopalnych z zawartością węgla, w celu 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
2009/31/WE;
b) obiekty służące do skraplania i 
buforowego składowania dwutlenku 
węgla w celu jego dalszego transportu. 
Nie obejmuje to infrastruktury w ramach 
formacji geologicznej wykorzystywanej do 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
2009/31/WE oraz związanych z nią 
instalacji powierzchniowych i 
zatłaczających;
c) wszelkie urządzenia lub instalacje 
istotne dla prawidłowej, bezpiecznej 
i efektywnej eksploatacji danego systemu, 
w tym systemy ochronne, monitorujące i 
sterujące.

Or. nl

Uzasadnienie

Ponieważ gospodarcza i handlowa efektywność CCS musi dopiero zostać dowiedziona i nie 
oczekuje się komercyjnego wykorzystania technologii przed 2020 r., w niniejszym 
rozporządzeniu nie należy zapewniać w tym celu żadnego wsparcia finansowego. Wsparcie 
finansowe na badania nad potencjałem CCS zapewnia się już za pośrednictwem innych 
kanałów europejskich.
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Poprawka 699
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obiekty służące do skraplania i 
buforowego składowania dwutlenku węgla 
w celu jego dalszego transportu. Nie 
obejmuje to infrastruktury w ramach 
formacji geologicznej wykorzystywanej do 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
2009/31/WE oraz związanych z nią 
instalacji powierzchniowych i 
zatłaczających;

b) obiekty służące do skraplania i 
składowania dwutlenku węgla w celu jego 
dalszego transportu;

Or. en

Poprawka 700
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 
współpracy na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE 
i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 
oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi 
w załączniku I, jak również 
przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO 

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 
współpracy na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE 
i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 
oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi 
w załączniku I, którzy zgłosili projekt
potencjalnie kwalifikujący się do 
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energii elektrycznej. wyłonienia, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO energii 
elektrycznej. Inne właściwe 
zainteresowane strony, w tym organizacje 
reprezentujące zainteresowanych 
producentów i konsumentów oraz 
organizacje ekologiczne otrzymują status 
obserwatora i mogą uczestniczyć w 
spotkaniach grup regionalnych dla 
uzyskania większej akceptacji społecznej 
dla procesu dotyczącego projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania oraz ich późniejszego 
wdrażania.

Or. en

Poprawka 701
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 
współpracy na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE 
i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 
oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi 
w załączniku I, jak również 
przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO 
energii elektrycznej.

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 
współpracy na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE 
i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 
oraz właściwych organizatorów projektów
i zainteresowane strony na szczeblu 
regionalnym, w tym producenci, 
operatorzy systemów dystrybucyjnych
zainteresowanych każdorazowo
odpowiednimi priorytetami wskazanymi 
w załączniku I, jak również 
przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO 
energii elektrycznej.
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Or. en

Uzasadnienie

Pełne członkostwo właściwych zainteresowanych stron w grupach regionalnych wydaje się 
być istotnym czynnikiem sukcesu dla wszystkich projektów, ponieważ umożliwia im 
uczestnictwo w całym procesie, od wczesnych etapów, ułatwiając etap oceny ryzyka.

Poprawka 702
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 
współpracy na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE 
i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 
oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi 
w załączniku I, jak również 
przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO 
energii elektrycznej.

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 
współpracy na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE 
i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 
oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi 
w załączniku I, jak również 
przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO 
energii elektrycznej oraz właściwe 
zainteresowane strony na szczeblu 
regionalnym, w tym producenci, 
operatorzy systemów dystrybucyjnych i 
konsumenci.

Or. en

Uzasadnienie

Pełne członkostwo właściwych zainteresowanych strony w grupach regionalnych wydaje się 
być istotnym czynnikiem sukcesu projektów: z jednej strony umożliwia im uczestnictwo w 
całym procesie, od jego wczesnych etapów, ułatwiając etap oceny ryzyka; z drugiej strony 
daje członkom grup regionalnych dostęp do ich wiedzy specjalistycznej oraz informację 
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zwrotną w sprawie doświadczeń z analogicznymi projektami (jednocześnie szanując poufność 
szczególnie chronionych informacji handlowych).

Poprawka 703
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 
współpracy na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE 
i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 
oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi 
w załączniku I, jak również 
przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO 
energii elektrycznej.

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 
współpracy na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE 
i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, 
organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi 
w załączniku I, którzy zgłosili projekt 
potencjalnie kwalifikujący się do 
wyłonienia, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO energii 
elektrycznej.

Or. en

Poprawka 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
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II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 
współpracy na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE 
i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 
oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi 
w załączniku I, jak również 
przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO 
energii elektrycznej.

II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele właściwych organów 
państw członkowskich, krajowych 
organów regulacyjnych, operatorów 
systemów przesyłowych wywiązujących 
się z obowiązku współpracy na poziomie 
regionalnym zgodnie z art. 6 dyrektywy 
2009/72/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO energii 
elektrycznej.

Or. en

Poprawka 705
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 
współpracy na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE 
i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 
oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi 
w załączniku I, jak również 
przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO 
energii elektrycznej.

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych wywiązujących się z 
obowiązku współpracy na poziomie 
regionalnym zgodnie z art. 6 dyrektywy 
2009/72/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO energii 
elektrycznej.

Or. fr
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Poprawka 706
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących gazu, 
należących do kategorii określonych w pkt 
2 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, krajowych organów 
regulacyjnych, operatorów systemów 
przesyłowych wywiązujących się z 
obowiązku współpracy na poziomie 
regionalnym zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2009/73/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO gazu.

W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 2 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 
współpracy na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 7 dyrektywy 2009/72/WE 
i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, 
organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi 
w załączniku I, którzy zgłosili projekt 
potencjalnie kwalifikujący się do 
wyłonienia, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO gazu.

Udział krajowych organów regulacyjnych 
i Agencji w działaniach grup 
regionalnych nie zagraża realizacji celów 
i obowiązków określonych w niniejszym 
rozporządzeniu, tych określonych w art. 
36 i art. 37 dyrektywy 2009/72/WE, art. 40 
i art. 41 dyrektywy 2009/73/WE, ani tych 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
713/2009.

Or. en

Poprawka 707
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących gazu, 
należących do kategorii określonych w pkt 
2 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, krajowych organów 
regulacyjnych, operatorów systemów 
przesyłowych wywiązujących się z 
obowiązku współpracy na poziomie 
regionalnym zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2009/73/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO gazu.

W przypadku projektów dotyczących gazu, 
należących do kategorii określonych w pkt 
2 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, krajowych organów 
regulacyjnych, operatorów systemów 
przesyłowych wywiązujących się z 
obowiązku współpracy na poziomie 
regionalnym zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2009/73/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz właściwych
organizatorów projektów i 
zainteresowanych stron na szczeblu 
regionalnym, w tym producentów, 
operatorów systemów dystrybucyjnych
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO gazu.

Or. en

Uzasadnienie

To samo uzasadnienie, jak w przypadku załącznika III pkt 1.

Poprawka 708
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących gazu, 
należących do kategorii określonych w pkt 
2 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, krajowych organów 
regulacyjnych, operatorów systemów 
przesyłowych wywiązujących się z 
obowiązku współpracy na poziomie 
regionalnym zgodnie z art. 7 dyrektywy 

W przypadku projektów dotyczących gazu, 
należących do kategorii określonych w pkt 
2 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, krajowych organów 
regulacyjnych, operatorów systemów 
przesyłowych wywiązujących się z 
obowiązku współpracy na poziomie 
regionalnym zgodnie z art. 7 dyrektywy 
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2009/73/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO gazu.

2009/73/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO gazu i właściwe 
zainteresowane strony na szczeblu 
regionalnym, w tym producenci, 
operatorzy systemów dystrybucyjnych i 
konsumenci.

Or. en

Uzasadnienie

Pełne członkostwo właściwych zainteresowanych stron w grupach regionalnych wydaje się 
być istotnym czynnikiem sukcesu projektów: z jednej strony umożliwia im uczestnictwo w 
całym procesie, od jego wczesnych etapów, ułatwiając etap oceny ryzyka; z drugiej strony 
daje członkom grup regionalnych dostęp do ich wiedzy specjalistycznej oraz informację 
zwrotną w sprawie doświadczeń z analogicznymi projektami (jednocześnie szanując poufność 
szczególnie chronionych informacji handlowych).

Poprawka 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących gazu, 
należących do kategorii określonych w pkt 
2 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, krajowych organów 
regulacyjnych, operatorów systemów 
przesyłowych wywiązujących się z 
obowiązku współpracy na poziomie 
regionalnym zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2009/73/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO gazu.

W przypadku projektów dotyczących gazu, 
należących do kategorii określonych w pkt 
2 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele właściwych 
organów państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 
współpracy na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 7 dyrektywy 2009/73/WE i 
art. 12 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 
oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO gazu.
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Or. en

Poprawka 710
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla, 
należących do kategorii określonych w pkt 
3 i 4 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, organizatorzy projektów 
zainteresowani każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I oraz przedstawiciele Komisji.

skreślony

Or. en

Poprawka 711
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla, 
należących do kategorii określonych w pkt 
3 i 4 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, organizatorzy projektów 
zainteresowani każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I oraz przedstawiciele Komisji.

W przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy naftowej, należących do 
kategorii określonych w pkt 3 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
organizatorzy projektów zainteresowani 
każdorazowo odpowiednimi priorytetami 
wskazanymi w załączniku I oraz 
przedstawiciele Komisji.

Or. de
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Poprawka 712
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla, 
należących do kategorii określonych w pkt 
3 i 4 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, organizatorzy projektów 
zainteresowani każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I oraz przedstawiciele Komisji.

W przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy naftowej, należących do 
kategorii określonych w pkt 3 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
organizatorzy projektów zainteresowani 
każdorazowo odpowiednimi priorytetami 
wskazanymi w załączniku I oraz 
przedstawiciele Komisji.

Or. en

Poprawka 713
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla, 
należących do kategorii określonych w pkt 
3 i 4 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, organizatorzy projektów 
zainteresowani każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I oraz przedstawiciele Komisji.

W przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla, 
należących do kategorii określonych w pkt 
3 i 4 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, organizatorzy projektów 
zainteresowani każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I oraz przedstawiciele Komisji i 
właściwych zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym, w szczególności 
producentów.

Or. en
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Uzasadnienie

Pełne członkostwo właściwych zainteresowanych stron w grupach regionalnych wydaje się 
być istotnym czynnikiem sukcesu projektów: z jednej strony umożliwia im uczestnictwo w 
całym procesie, od jego wczesnych etapów, ułatwiając etap oceny ryzyka; z drugiej strony 
daje członkom grup regionalnych dostęp do ich wiedzy specjalistycznej oraz informację 
zwrotną w sprawie doświadczeń z analogicznymi projektami (jednocześnie szanując poufność 
szczególnie chronionych informacji handlowych).

Poprawka 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla, 
należących do kategorii określonych w pkt 
3 i 4 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, organizatorzy projektów 
zainteresowani każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I oraz przedstawiciele Komisji.

W przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla, 
należących do kategorii określonych w pkt 
3 i 4 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele właściwych 
organów państw członkowskich, 
organizatorzy projektów zainteresowani 
każdorazowo odpowiednimi priorytetami 
wskazanymi w załączniku I oraz 
przedstawiciele Komisji.

Or. en

Poprawka 715
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizatorzy projektów i Agencja, 
korzystając z praw członków grupy, nie 
mają prawa głosu i mogą uczestniczyć w 
ostatecznym przyjmowaniu proponowanej 
listy do przełożenia zgodnie z art. 3 ust. 4 
wyłącznie jako obserwatorzy.
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Or. en

Poprawka 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Tworzy się grupy podregionalne 
zgodnie z kategorią podgrup korytarzy 
określonych na mocy załącznika I pkt 5. 
Każda grupa podregionalna podlega już 
istniejącym inicjatywom regionalnym w 
zakresie energii elektrycznej i gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Organizatorzy projektów, oprócz operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, nie 
powinni uczestniczyć w projektach, w których udział biorą grupy regionalne, ponieważ mają 
własne interesy w przypadku własnych potencjalnych projektów. Co więcej, liczba 
uczestników może znacznie wzrosnąć, co może mieć wpływ na wydajność i skuteczność 
funkcjonowania grup regionalnych.

Poprawka 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Każda grupa dostosowuje swoje 
obciążenie pracą do starań na rzecz 
współpracy regionalnej zgodnie z art. 6 
dyrektywy 2009/72WE, art. 7 dyrektywy 
2009/73/WE, art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz innych istniejących 
struktur współpracy regionalnej.

2) Każda grupa dostosowuje swoje 
obciążenie pracą do starań na rzecz 
współpracy regionalnej zgodnie z art. 6 
dyrektywy 2009/72WE, art. 7 dyrektywy 
2009/73/WE, art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz innych istniejących 
struktur współpracy regionalnej, jak np. 
obecne regionalne inicjatywy w zakresie 
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energii elektrycznej i gazu.

Or. en

Poprawka 718
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Każda grupa dostosowuje swoje 
obciążenie pracą do starań na rzecz 
współpracy regionalnej zgodnie z art. 6 
dyrektywy 2009/72WE, art. 7 dyrektywy 
2009/73/WE, art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz innych istniejących 
struktur współpracy regionalnej.

2) Każda grupa dostosowuje swoje 
obciążenie pracą do starań na rzecz 
współpracy regionalnej zgodnie z art. 6 
dyrektywy 2009/72WE, art. 7 dyrektywy 
2009/73/WE, art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz innych istniejących 
struktur współpracy regionalnej, jak np. 
obecne regionalne inicjatywy w zakresie 
energii elektrycznej i gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca regionalna powinna być zgodna z obecnymi inicjatywami regionalnymi w 
zakresie energii elektrycznej i gazu.

Poprawka 719
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) O ile jest to właściwe z punktu widzenia 
realizacji odpowiedniego priorytetu 
wskazanego w załączniku I, każda grupa 
zaprasza przedstawicieli administracji 
krajowych, organów regulacyjnych, 
organizatorów projektów i operatorów 

3) Z punktu widzenia realizacji 
odpowiedniego priorytetu wskazanego w 
załączniku I, każda grupa może zaprosić
przedstawicieli administracji krajowych, 
organów regulacyjnych, organizatorów 
projektów potencjalnie kwalifikujących 
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systemów przesyłowych z krajów 
kandydujących do UE i z potencjalnych 
krajów kandydujących, państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu, 
przedstawicieli instytucji i organów 
Wspólnoty Energetycznej, państw objętych 
europejską polityką sąsiedztwa oraz 
państw, z którymi Unia nawiązała 
specjalną współpracę w zakresie energii.

się do wyłonienia jako projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania i 
operatorów systemów przesyłowych z 
krajów kandydujących do UE i z 
potencjalnych krajów kandydujących, 
państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu, 
przedstawicieli instytucji i organów 
Wspólnoty Energetycznej, państw objętych 
europejską polityką sąsiedztwa oraz 
państw, z którymi Unia nawiązała 
specjalną współpracę w zakresie energii.
Decyzję dotyczącą zaproszenia 
przedstawicieli państw trzecich podejmuje 
się w drodze konsensusu.

Or. en

Poprawka 720
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Każda grupa przeprowadza konsultacje 
z organizacjami reprezentującymi 
odpowiednie zainteresowane strony, w tym 
producentów, operatorów systemów 
dystrybucji, dostawców i konsumentów, a 
także – odnośnie do zadań określonych w 
art. 5 ust. 2 – organizacji działających na 
rzecz ochrony środowiska. Grupa może 
organizować posiedzenia lub konsultacje 
w przypadkach, w których jest to właściwe 
ze względu na wykonanie jej zadań.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Pełne członkostwo właściwych zainteresowanych stron w grupach regionalnych wydaje się 
być istotnym czynnikiem sukcesu projektów: z jednej strony umożliwia im uczestnictwo w 
całym procesie, od jego wczesnych etapów, ułatwiając etap oceny ryzyka; z drugiej strony 
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daje członkom grup regionalnych dostęp do ich wiedzy specjalistycznej oraz informację 
zwrotną w sprawie doświadczeń z analogicznymi projektami (jednocześnie szanując poufność 
szczególnie chronionych informacji handlowych).

Poprawka 721
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Każda grupa przeprowadza konsultacje 
z organizacjami reprezentującymi 
odpowiednie zainteresowane strony, w tym 
producentów, operatorów systemów 
dystrybucji, dostawców i konsumentów, a 
także – odnośnie do zadań określonych w 
art. 5 ust. 2 – organizacji działających na 
rzecz ochrony środowiska. Grupa może 
organizować posiedzenia lub konsultacje w 
przypadkach, w których jest to właściwe ze 
względu na wykonanie jej zadań.

4) Każda grupa przeprowadza konsultacje 
z organizacjami reprezentującymi 
odpowiednie zainteresowane strony, w tym 
producentów, operatorów systemów 
dystrybucji, dostawców i konsumentów, a 
także organizacji działających na rzecz 
ochrony środowiska. Grupa może 
organizować posiedzenia lub konsultacje w 
przypadkach, w których jest to właściwe ze 
względu na wykonanie jej zadań.

Or. en

Poprawka 722
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) W procesie podejmowania decyzji w 
sprawie listy projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
każda grupa regionalna dąży do 
osiągnięcia konsensusu wyłącznie wśród 
państw członkowskich bezpośrednio 
zaangażowanych w projekty.

Or. en
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Poprawka 723
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Każda grupa regionalna publikuje 
program i protokoły swoich posiedzeń na 
platformie dotyczącej przejrzystości 
infrastruktury, o której mowa w art. 17 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia przejrzystości i zwiększenia akceptacji społecznej dla procesu dotyczącego 
PCI i późniejszego wdrażania projektów społeczeństwo i inne zainteresowane strony muszą 
zrozumieć, kiedy i jakie decyzje podejmują grupy regionalne oraz jakie są ich skutki.

Poprawka 724
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b) Państwa członkowskie 
nieuczestniczące w omawianym projekcie 
nie są uprawnione do blokowania 
włączenia go na listę projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Or. en

Poprawka 725
Adina-Ioana Vălean
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 –punkt 4c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c) Każda grupa publikuje swój 
regulamin wewnętrzny i aktualną listę 
członków oraz zapewnia łatwy dostęp do 
nich w każdym momencie. Każda grupa 
publikuje również regularnie 
aktualizowaną informację o postępach 
prac, a także ostatecznych konkluzjach i 
decyzjach oraz zapewnia łatwy dostęp do 
nich.

Or. en

Poprawka 726
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Każda grupa publikuje swój 
regulamin wewnętrzny i aktualną listę 
członków oraz zapewnia łatwy dostęp do 
nich w każdym momencie. Każda grupa 
publikuje również regularnie 
aktualizowaną informację o postępach 
prac, a także ostatecznych konkluzjach i 
decyzjach oraz zapewnia łatwy dostęp do 
nich.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady funkcjonowania grup regionalnych powinny być jasne, precyzyjne i publicznie 
dostępne, aby zapewnić przejrzysty, rzetelny proces. Z tego samego względu informacja o 
pracach grup regionalnych powinna być również łatwo i publicznie dostępna: wszystkie 
zainteresowane strony muszą być w stanie w dowolnej chwili zapoznać się z postępem 
projektu. W kategoriach praktycznych, dla zachowania poufności chronionej informacji i 
rozwiązania problemu potencjalnego konfliktu interesów, wysoce pożądane wydaje się 
stworzenie podgrupy, w celu zachowania poufności.
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Poprawka 727
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Każda grupa publikuje swój 
regulamin wewnętrzny i aktualną listę 
członków oraz zapewnia łatwy dostęp do 
nich w każdym momencie. Każda grupa 
publikuje również regularnie 
aktualizowaną informację o postępach 
prac, a także ostatecznych konkluzjach i 
decyzjach oraz zapewnia łatwy dostęp do 
nich.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady funkcjonowania grup regionalnych powinny być jasne, precyzyjne i publicznie 
dostępne, aby zapewnić na tym szczeblu przejrzysty, rzetelny proces. Z tego samego względu 
informacja o pracach grup regionalnych powinna być również łatwo i publicznie dostępna: 
wszystkie zainteresowane strony muszą być w stanie w dowolnej chwili zapoznać się z 
postępem projektu.

Poprawka 728
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Każdy organizator projektu składa 
wniosek o uznanie projektu za projekt 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dla członków
odpowiedniej grupy, w tym ocenę projektu 
w odniesieniu do wkładu w realizację 
priorytetów określonych w załączniku I, 
spełnienia odpowiednich kryteriów 

1) Komisja, przewodnicząca grupom 
regionalnym, ogłasza zaproszenie do 
składania wniosków dotyczące statusu 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, zapraszając 
organizatorów projektów do zgłaszania 
ich projektów w celu uznania ich za 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
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określonych w art. 6 oraz wszelkie inne 
informacje pomocne w ocenie projektu.

zainteresowania.

Każdy organizator projektu składa wniosek 
o uznanie projektu za projekt będący 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
do odpowiedniej grupy, wskazanej w 
zaproszeniu do składania wniosków, w 
tym indywidualną ocenę kosztów i 
korzyści odnoszącą się do projektu, 
zgodnie z art. 12 ust. 6.

Or. en

Poprawka 729
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Każdy organizator projektu składa 
wniosek o uznanie projektu za projekt 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dla członków 
odpowiedniej grupy, w tym ocenę projektu 
w odniesieniu do wkładu w realizację 
priorytetów określonych w załączniku I, 
spełnienia odpowiednich kryteriów 
określonych w art. 6 oraz wszelkie inne 
informacje pomocne w ocenie projektu.

1) Każdy organizator projektu składa 
wniosek o uznanie projektu za projekt 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dla członków 
odpowiedniej grupy, w tym ocenę projektu 
w odniesieniu do wkładu w realizację
celów priorytetowych korytarzy i obszarów 
infrastruktury energetycznej określonych 
w załączniku I, ocenę spełnienia 
odpowiednich kryteriów określonych 
w art. 4 oraz wszelkie inne informacje 
pomocne w ocenie projektu. Organizatorzy 
projektów przedstawiają analizę kosztów 
i korzyści dla każdego z projektów, 
zgodnie z metodyką określoną w art. 12.

Or. en

Poprawka 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Każdy organizator projektu składa 
wniosek o uznanie projektu za projekt 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dla członków 
odpowiedniej grupy, w tym ocenę projektu 
w odniesieniu do wkładu w realizację 
priorytetów określonych w załączniku I, 
spełnienia odpowiednich kryteriów 
określonych w art. 6 oraz wszelkie inne 
informacje pomocne w ocenie projektu.

1) Każdy organizator projektu składa 
wniosek o uznanie projektu za projekt 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dla członków 
odpowiedniej grupy, w tym ocenę projektu 
w odniesieniu do wkładu w realizację 
priorytetów określonych w załączniku I, 
spełnienia odpowiednich kryteriów 
określonych w art. 4 oraz wszelkie inne 
informacje pomocne w ocenie projektu.
Organizatorzy projektów przedstawiają 
analizę kosztów i korzyści dla każdego 
z projektów, zgodnie z metodyką 
określoną w art. 12.

Or. en

Poprawka 731
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Każdy organizator projektu składa 
wniosek o uznanie projektu za projekt 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dla członków 
odpowiedniej grupy, w tym ocenę projektu 
w odniesieniu do wkładu w realizację 
priorytetów określonych w załączniku I, 
spełnienia odpowiednich kryteriów 
określonych w art. 6 oraz wszelkie inne 
informacje pomocne w ocenie projektu.

1) Każdy organizator projektu składa 
wniosek o uznanie projektu za projekt 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dla członków 
odpowiedniej grupy, w tym ocenę projektu 
w odniesieniu do wkładu w realizację 
priorytetów określonych w załączniku I, 
spełnienia odpowiednich kryteriów 
określonych w art. 4 oraz wszelkie inne 
informacje pomocne w ocenie projektu.

Or. en

Uzasadnienie

Błąd w tekście.
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Poprawka 732
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – sekcja 2 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Każdy potencjalny organizator 
projektu może przedłożyć właściwej grupie 
regionalnej ocenę projektu w odniesieniu 
do wkładu w realizację priorytetów 
określonych w załączniku I, spełnienia 
odpowiednich kryteriów określonych 
w art. 4, załączniku II oraz załączniku III. 
Właściwa grupa regionalna musi w 
okresie 6 miesięcy wydać uzasadnioną 
opinię w sprawie zakwalifikowania 
projektów jako projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy odpowiednio wziąć pod uwagę wszystkie ewentualne projekty spełniające kryteria 
PCI.

Poprawka 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej wchodzące 
w zakres kategorii określonych 
w załączniku II pkt 1 lit. a) i b) muszą 
podlegać kontroli i przeglądowi ze strony 
odpowiednich grup, jeżeli zostaną 
zaproponowane przez zainteresowane 
strony i jeżeli spełniają co najmniej 
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kryteria określone w art. 4 ust. 1 i 2 lit a) 
oraz w załączniku II pkt 1.

Or. en

Poprawka 734
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W przypadku projektów należących do 
kategorii 1 i 2 załącznika II krajowe 
organy regulacyjne zapewniają 
konsekwentne stosowanie kryteriów oceny 
i analizy kosztów i korzyści, i w razie 
potrzeby przedstawiają propozycje ich 
korekty.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu przewiduje się już konsekwencję stosowaną w grupach regionalnych. Nie 
należy włączać żadnych dodatkowych i podwójnych poziomów ewaluacji/oceny.

Poprawka 735
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Wszyscy odbiorcy zachowują poufność 
szczególnie chronionych informacji 
handlowych.

2) W wytycznych uwzględnia się 
ewentualne sprzeczne interesy w ramach 
grup i umożliwia się tworzenie podgrup w 
razie potrzeby.

Or. en
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Uzasadnienie

Zasady funkcjonowania grup regionalnych powinny być jasne, precyzyjne i publicznie 
dostępne, aby zapewnić przejrzysty, rzetelny proces. Z tego samego względu informacja o 
pracach grup regionalnych powinna być również łatwo i publicznie dostępna: wszystkie
zainteresowane strony muszą być w stanie w dowolnej chwili zapoznać się z postępem 
projektu. W kategoriach praktycznych, dla zachowania poufności chronionej informacji i 
rozwiązania problemu potencjalnego konfliktu interesów, wysoce pożądane wydaje się 
stworzenie podgrupy, w celu zachowania poufności.

Poprawka 736
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu i składowania energii 
elektrycznej, należące do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)–d) załącznika 
II, stanowią element ostatniego 
dostępnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci energii elektrycznej 
opracowanego przez ENTSO energii 
elektrycznej zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proces dziesięcioletniego planu rozwoju sieci powinien być otwarty i elastyczny, by 
uwzględniać PCI zaproponowane przez grupy regionalne.

Poprawka 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu i składowania energii 

3) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej, należące do 
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elektrycznej, należące do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, 
stanowią element ostatniego dostępnego
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
energii elektrycznej opracowanego przez 
ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 
8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

kategorii określonych w pkt 1 lit. a), b) i d) 
załącznika II, stają się elementem 
właściwych regionalnych planów 
inwestycyjnych, o których mowa w art. 12 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009, oraz 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
energii elektrycznej opracowanego przez 
ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 
8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość zakwalifikowania do PCI nie powinna być ograniczona wyłącznie do projektów 
będących elementem dziesięcioletniego planu rozwoju sieci. Należy dążyć do zapewnienia 
zgodności z art. 3 ust. 7, a pierwszeństwo powinna mieć interpretacja z art. 3 ust. 7, dlatego 
PCI powinny być włączane do dziesięcioletniego planu rozwoju sieci i planów regionalnych 
po przyznaniu im statusu PCI.

Poprawka 738
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu i składowania energii 
elektrycznej, należące do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, 
stanowią element ostatniego dostępnego
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
energii elektrycznej opracowanego przez 
ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 
8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

3) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu i składowania energii 
elektrycznej, należące do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, 
są włączane do właściwych regionalnych 
planów inwestycyjnych, zgodnie z art. 12 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009, oraz do 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
energii elektrycznej opracowanego przez 
ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 
8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

Or. da

Uzasadnienie

Możliwość zakwalifikowania na listę PCI Komisji nie powinna być ograniczona wyłącznie do 
projektów będących elementem dziesięcioletniego planu rozwoju sieci energii elektrycznej. 
Obecnie w rozporządzeniu brakuje jasności w tej sprawie i potrzebna jest jednoznaczna 
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interpretacja art. 3 ust. 7 poprzez rozporządzenie. Kilka krajów nie uczestniczy we 
współpracy ENTSO, zatem należy się skoncentrować na dołączaniu do listy PCI projektów 
nieorganizowanych przez operatorów systemów przesyłowych, które spełniają kryteria.

Poprawka 739
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu i składowania energii 
elektrycznej, należące do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, 
stanowią element ostatniego dostępnego
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
energii elektrycznej opracowanego przez 
ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 
8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

3) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu energii elektrycznej, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a), b) i d) 
załącznika II, stają się elementem 
właściwych regionalnych planów 
inwestycyjnych, o których mowa w art. 12 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
energii elektrycznej opracowanego przez 
ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 
8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

Or. en

Poprawka 740
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu i składowania energii 
elektrycznej, należące do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, 
stanowią element ostatniego dostępnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
energii elektrycznej opracowanego przez 
ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 
8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

3) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu i składowania energii 
elektrycznej, należące do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, 
albo stanowią element ostatniego 
dostępnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci energii elektrycznej 
opracowanego przez ENTSO energii 
elektrycznej zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009, albo 
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spełniają kryteria określone w art. 4 ust. 
1, art. 4 ust. 2 lit. a) i załączniku II pkt. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W procesie selekcji PCI opartym wyłącznie na dziesięcioletnich planach rozwoju sieci nie 
uwzględni się wszystkich projektów potrzebnych do wdrożenia priorytetowych korytarzy 
infrastruktury energetycznej i należy je uzupełnić o dodatkowe projekty. Ponadto projekty, 
które nie znajda się na listach dziesięcioletniego planu rozwoju sieci/PCI mogą stanąć wobec 
wyższego ryzyka finansowego sztucznie wywołanego samym faktem istnienia takiej listy, w ten 
sposób zaburzającej rynek.

Poprawka 741
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu i składowania energii 
elektrycznej, należące do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, 
stanowią element ostatniego dostępnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
energii elektrycznej opracowanego przez 
ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 
8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

3) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu i składowania energii 
elektrycznej, należące do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a), b) i d) 
załącznika II, stanowią element ostatniego 
dostępnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci energii elektrycznej 
opracowanego przez ENTSO energii 
elektrycznej zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do procedury wyłaniania PCI, w art. 3 określa się, że grupy regionalne są 
odpowiedzialne to zadanie i mają przedstawić wnioski przedłożone do zaopiniowania Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki przed ich ostatecznym przyjęciem przez 
Komisję. Jednakże załącznik III stanowi, że wszystkie projekty powinny być elementem 
ostatniego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci. Albo należy wyłączyć magazynowanie, albo 
należy podjąć wysiłki na rzecz zapewnienia włączenia również takich projektów do 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci.
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Poprawka 742
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) W odniesieniu do wszystkich 
ogólnounijnych wykazów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, przyjętych po dniu 1 
sierpnia 2013 r., proponowane projekty 
dotyczące przesyłu i składowania gazu, 
należące do kategorii określonych w pkt 2 
załącznika II, stanowią element ostatniego 
dostępnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci gazowych opracowanego 
przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proces dziesięcioletniego planu rozwoju sieci powinien być otwarty i elastyczny, by 
uwzględniać PCI zaproponowane przez grupy regionalne.

Poprawka 743
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) W odniesieniu do wszystkich 
ogólnounijnych wykazów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, przyjętych po dniu 1 
sierpnia 2013 r., proponowane projekty 
dotyczące przesyłu i składowania gazu, 
należące do kategorii określonych w pkt 2
załącznika II, stanowią element ostatniego 
dostępnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci gazowych opracowanego 

4) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu i składowania gazu, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d)
załącznika II, albo stanowią element 
ostatniego dostępnego dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci gazowych 
opracowanego przez ENTSO gazu zgodnie 
z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, 
albo spełniają kryteria określone w art. 4 
ust. 1, art. 4 ust. 2 lit. b) i załączniku II 
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przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

pkt. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W procesie selekcji PCI opartym wyłącznie na dziesięcioletnich planach rozwoju sieci nie 
uwzględni się wszystkich projektów potrzebnych do wdrożenia priorytetowych korytarzy 
infrastruktury energetycznej i należy je uzupełnić o dodatkowe projekty. Ponadto projekty, 
które nie znajda się na listach dziesięcioletniego planu rozwoju sieci /PCI mogą stanąć wobec 
wyższego ryzyka finansowego sztucznie wywołanego samym faktem istnienia takiej listy, w ten 
sposób zaburzającej rynek.

Poprawka 744
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) W odniesieniu do wszystkich 
ogólnounijnych wykazów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, przyjętych po dniu 1 
sierpnia 2013 r., proponowane projekty 
dotyczące przesyłu i składowania gazu, 
należące do kategorii określonych w pkt 2 
załącznika II, stanowią element ostatniego 
dostępnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci gazowych opracowanego 
przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

4) Po zatwierdzeniu pierwszego wykazu 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, w odniesieniu 
do wszystkich późniejszych 
ogólnounijnych wykazów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, proponowane projekty 
dotyczące przesyłu i składowania gazu, 
należące do kategorii określonych w pkt 2 
załącznika II, stanowią element ostatniego 
dostępnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci gazowych opracowanego 
przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Dziesięcioletni plan rozwoju sieci cały czas zmierza w kierunku kompleksowego postrzegania 
wszystkich odpowiednich projektów dotyczących gazu i energii elektrycznej.
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Poprawka 745
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) W odniesieniu do wszystkich 
ogólnounijnych wykazów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, przyjętych po dniu 1 
sierpnia 2013 r., proponowane projekty 
dotyczące przesyłu i składowania gazu, 
należące do kategorii określonych w pkt 2 
załącznika II, stanowią element ostatniego 
dostępnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci gazowych opracowanego 
przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

(4) W odniesieniu do wszystkich 
ogólnounijnych wykazów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, przyjętych po dniu 1 
listopada 2013 r., proponowane projekty 
dotyczące przesyłu, odbioru, obiektów 
regazyfikacji i rozprężania skroplonego 
gazu ziemnego (LNG) i składowania gazu, 
należące do kategorii określonych w pkt 2 
załącznika II, stanowią element ostatniego 
dostępnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci gazowych opracowanego 
przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. en

Poprawka 746
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W odniesieniu do wszystkich 
ogólnounijnych wykazów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, przyjętych po dniu 1 
sierpnia 2013 r., proponowane projekty 
dotyczące przesyłu i składowania gazu, 
należące do kategorii określonych w pkt 2 
załącznika II, stanowią element ostatniego 
dostępnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci gazowych opracowanego 
przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

(4) W odniesieniu do wszystkich 
ogólnounijnych wykazów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, przyjętych po dniu 1 
sierpnia 2013 r., proponowane projekty 
dotyczące przesyłu, terminali skroplonego 
gazu ziemnego (LNG) i składowania gazu, 
należące do kategorii określonych w pkt 2 
załącznika II, stanowią element ostatniego 
dostępnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci gazowych opracowanego 
przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.
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Or. en

Poprawka 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu dwutlenku węgla, należące do 
kategorii określonej w pkt 4 załącznika II, 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 
podmioty wyznaczone przez te państwa 
jako stanowiące element planu 
opracowanego przez więcej niż dwa 
państwa członkowskie, który ma na celu 
rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i składowania dwutlenku węgla.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury gazowej i elektrycznej w okresie do 2020 r. i 
dłuższym są ogromne, dlatego nie uzasadniają odrębnego przyznawania subwencji na 
infrastrukturę służącą przesyłaniu i magazynowaniu wychwytywanego dwutlenku węgla w 
niniejszym rozporządzeniu. Rozporządzenie powinno w dalszym ciągu pozostać 
skoncentrowane, aby osiągnąć cele w kluczowych dziedzinach energii elektrycznej i gazu.

Poprawka 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu dwutlenku węgla, należące do 
kategorii określonej w pkt 4 załącznika II, 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 

skreślony
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podmioty wyznaczone przez te państwa 
jako stanowiące element planu 
opracowanego przez więcej niż dwa 
państwa członkowskie, który ma na celu 
rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i składowania dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 749
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu dwutlenku węgla, należące do 
kategorii określonej w pkt 4 załącznika II, 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 
podmioty wyznaczone przez te państwa 
jako stanowiące element planu 
opracowanego przez więcej niż dwa 
państwa członkowskie, który ma na celu 
rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i składowania dwutlenku węgla.

skreślony

Or. en

Poprawka 750
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu dwutlenku węgla, należące do 
kategorii określonej w pkt 4 załącznika II, 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 

skreślony
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podmioty wyznaczone przez te państwa 
jako stanowiące element planu 
opracowanego przez więcej niż dwa 
państwa członkowskie, który ma na celu 
rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i składowania dwutlenku węgla.

Or. de

Poprawka 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu dwutlenku węgla, należące do 
kategorii określonej w pkt 4 załącznika II, 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 
podmioty wyznaczone przez te państwa 
jako stanowiące element planu 
opracowanego przez więcej niż dwa 
państwa członkowskie, który ma na celu 
rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i składowania dwutlenku węgla.

skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

Ponieważ gospodarcza i handlowa efektywność CCS musi dopiero zostać dowiedziona i nie 
oczekuje się komercyjnego wykorzystania technologii przed 2020 r., w niniejszym 
rozporządzeniu nie należy zapewniać w tym celu żadnego wsparcia finansowego. Wsparcie 
finansowe na badania nad potencjałem CCS zapewnia się już za pośrednictwem innych 
kanałów europejskich.

Poprawka 752
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu dwutlenku węgla, należące do 
kategorii określonej w pkt 4 załącznika II, 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 
podmioty wyznaczone przez te państwa 
jako stanowiące element planu 
opracowanego przez więcej niż dwa 
państwa członkowskie, który ma na celu 
rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i składowania dwutlenku węgla.

5) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu dwutlenku węgla, należące do 
kategorii określonej w pkt 4 załącznika II, 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 
podmioty wyznaczone przez te państwa 
jako stanowiące element planu 
opracowanego przez więcej niż dwa 
państwa członkowskie, który ma na celu 
rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i składowania dwutlenku węgla.
Przyjęcie ostatecznej listy regionalnej 
przez grupę i przez grupę sterującą 
wysokiego szczebla powinno opierać się 
na konsensusie. W tym celu w odniesieniu 
do żadnego z wymienionych projektów 
niekorzystnej opinii o uwzględnieniu 
projektu nie powinno wyrazić 
jakiekolwiek państwo członkowskie 
należące do grupy regionalnej, dla 
którego projekt ma mieć istotne skutki, w 
szczególności dla funkcjonowania jego 
infrastruktury energetycznej, rynku 
wewnętrznego lub bezpieczeństwa dostaw. 
W przeciwnym razie opinia jest 
umotywowana, oparta w szczególności na 
opinii Agencji lub sporządzonej przez 
Komisję ocenie projektów przesyłu ropy i 
dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 753
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Proponowane projekty dotyczące 5) Proponowane projekty dotyczące 
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przesyłu dwutlenku węgla, należące do 
kategorii określonej w pkt 4 załącznika II, 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 
podmioty wyznaczone przez te państwa 
jako stanowiące element planu 
opracowanego przez więcej niż dwa 
państwa członkowskie, który ma na celu 
rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i składowania dwutlenku węgla.

przesyłu dwutlenku węgla, należące do 
kategorii określonej w pkt 4 załącznika II, 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 
podmioty wyznaczone przez te państwa 
jako stanowiące element planu, który ma 
na celu rozwój transgranicznej 
infrastruktury przesyłu i składowania 
dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 754
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Podczas oceny proponowanych 
projektów dotyczących energii elektrycznej 
i gazu, należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2 
załącznika II, każda grupa, bez uszczerbku 
dla przepisów pkt 4, bierze pod uwagę 
analizę przeprowadzoną zgodnie 
z przepisami art. 12 ust. 7 w odniesieniu 
do proponowanych projektów dotyczących 
energii elektrycznej i gazu, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) 
i pkt 2 załącznika II w najnowszym 
dostępnym dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci gazowej i energii 
elektrycznej, opracowanym przez ENTSO 
energii elektrycznej i gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzeń (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 
715/2009.

6) Podczas oceny proponowanych 
projektów dotyczących energii elektrycznej 
i gazu, należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2 
załącznika II, każda grupa, bez uszczerbku 
dla przepisów pkt 4, bierze pod uwagę
wyniki przeprowadzonej analizy kosztów i 
korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

PCI, które nie znalazły się w ostatnim dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, powinny również 
zostać poddane analizie kosztów i korzyści.
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Poprawka 755
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej - projekt zmienia zdolność 
przesyłową sieci na granicy między 
jednym państwem członkowskim i jednym 
lub większą liczbą państw członkowskich 
lub w innym istotnym punkcie tego 
samego korytarza przesyłowego 
przynajmniej o 500 MW w porównaniu z 
sytuacją, gdyby nie nastąpiło oddanie do 
użytku danego projektu;

a) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej – projekt powinien mieć 
zainstalowaną zdolność wytwórczą w 
wysokości przynajmniej 250 MW oraz 
minimalną średnioroczną produkcję w 
wysokości 400 GWh, na podstawie 
zaproponowanego zarządzania 
elektrownią, weryfikowaną w trakcie 
pierwszych trzech lat funkcjonowania;

Or. es

Uzasadnienie

Wymóg zwiększenia zdolności przesyłowej sieci o 500 MW, aby projekt mógł uzyskać status 
PCI, może być słuszne w przypadku projektów transgranicznych, ale to bardzo wysoki poziom 
w przypadku stosowania go do projektów wewnętrznych w jednym państwie członkowskim.
De facto tworzy on barierę dla osiągnięcia przez projekty wewnętrzne statusu PCI i powinien 
być ustanowiony na o wiele niższym poziomie.

Poprawka 756
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej - projekt zmienia zdolność 
przesyłową sieci na granicy między 
jednym państwem członkowskim i jednym 
lub większą liczbą państw członkowskich 
lub w innym istotnym punkcie tego 
samego korytarza przesyłowego 
przynajmniej o 500 MW w porównaniu z 
sytuacją, gdyby nie nastąpiło oddanie do 

a) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej - projekt zmienia zdolność 
przesyłową sieci na granicy między 
jednym państwem członkowskim i jednym 
lub większą liczbą państw członkowskich 
lub w innym istotnym punkcie tego 
samego korytarza przesyłowego 
przynajmniej o 500 MW lub 20% w 
porównaniu z sytuacją, gdyby nie nastąpiło 
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użytku danego projektu; oddanie do użytku danego projektu;

Or. de

Uzasadnienie

Absolutny próg w odniesieniu do projektów przesyłu energii elektrycznej powinien być 
uzupełniony o próg relatywny, aby umożliwić mniejszym projektom uzyskanie statusu PCI.

Poprawka 757
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku składowania energii 
elektrycznej – projekt zapewnia pojemność 
magazynową pozwalającą na wytworzenie 
energii elektrycznej netto w ilości 
przynajmniej 500 GWh rocznie;

b) w przypadku składowania energii 
elektrycznej – projekt ma zainstalowaną
pojemność w ilości przynajmniej 100 
megawatów (100 MW);

Or. en

Poprawka 758
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku składowania energii 
elektrycznej – projekt zapewnia pojemność 
magazynową pozwalającą na wytworzenie 
energii elektrycznej netto w ilości 
przynajmniej 500 GWh rocznie;

b) w przypadku składowania energii 
elektrycznej – projekt zapewnia pojemność 
magazynową w ilości przynajmniej 100
GWh;

Or. de

Uzasadnienie

Co do zasady w załączniku IV uznaje się, że instalacje składowania energii elektrycznej mogą 
być projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania, ale jedynie wówczas, 



PE488.000v01-00 76/127 AM\900619PL.doc

PL

jeżeli instalacja magazynująca pozwala na wytworzenie energii elektrycznej netto w ilości 
500 GWh. Po pierwsze, kryterium standardowej pojemności operacyjnej, do której odnosi się 
obecne brzmienie, nie jest czynnikiem determinującym w przypadku elektrowni szczytowo-
pompowych. Wkład elektrowni szczytowo-pompowych w stabilność sieci w rzeczywistości 
wyraża się w kategoriach wydajności zainstalowanych turbin i pomp. Po drugie, wybrana 
wartość – 500 GWh – jest zbyt wielka.

Poprawka 759
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku składowania gazu lub 
skroplonego/sprężonego gazu ziemnego –
projekt ma na celu zapewnienie dostaw, 
bezpośrednio lub pośrednio, do 
przynajmniej dwóch państw 
członkowskich lub zapewnienie zgodności 
z normą infrastrukturalną (zasada N-1) na 
poziomie krajowym stosownie do art. 6 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 994/2010;

d) w przypadku składowania gazu lub 
skroplonego/sprężonego gazu ziemnego –
projekt ma na celu zapewnienie zgodności 
z normą infrastrukturalną (zasada N-1) na 
poziomie krajowym stosownie do art. 6 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 994/2010;

Or. en

Uzasadnienie

To zdanie jest niepotrzebne, ponieważ wszystkie projekty składowania gazu lub dotyczące 
skroplonego/sprężonego gazu ziemnego mogą zapewniać dostawy do przynajmniej dwóch 
państw członkowskich, o ile istnieje niezbędny potencjał połączeń międzysystemowych między 
państwami członkowskimi.

Poprawka 760
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku składowania gazu lub 
skroplonego/sprężonego gazu ziemnego –

d) w przypadku składowania gazu lub 
skroplonego/sprężonego gazu ziemnego –
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projekt ma na celu zapewnienie dostaw, 
bezpośrednio lub pośrednio, do 
przynajmniej dwóch państw 
członkowskich lub zapewnienie zgodności 
z normą infrastrukturalną (zasada N-1) na 
poziomie krajowym stosownie do art. 6 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 994/2010;

projekt ma na celu zapewnienie zgodności 
z normą infrastrukturalną (zasada N-1) na 
poziomie krajowym stosownie do art. 6 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 994/2010;

Or. en

Uzasadnienie

To zdanie jest niepotrzebne, ponieważ wszystkie projekty składowania gazu lub dotyczące 
skroplonego/sprężonego gazu ziemnego mogą zapewniać dostawy do przynajmniej dwóch 
państw członkowskich, o ile istnieje niezbędny potencjał połączeń międzysystemowych między 
państwami członkowskimi.

Poprawka 761
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku składowania gazu lub 
skroplonego/sprężonego gazu ziemnego –
projekt ma na celu zapewnienie dostaw, 
bezpośrednio lub pośrednio, do 
przynajmniej dwóch państw 
członkowskich lub zapewnienie zgodności 
z normą infrastrukturalną (zasada N-1) na 
poziomie krajowym stosownie do art. 6 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 994/2010;

d) w przypadku składowania gazu lub 
skroplonego/sprężonego gazu ziemnego –
projekt ma na celu zapewnienie zgodności 
z normą infrastrukturalną (zasada N-1) na 
poziomie krajowym stosownie do art. 6 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 994/2010;

Or. en

Poprawka 762
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku składowania gazu lub 
skroplonego/sprężonego gazu ziemnego –
projekt ma na celu zapewnienie dostaw, 
bezpośrednio lub pośrednio, do 
przynajmniej dwóch państw 
członkowskich lub zapewnienie zgodności 
z normą infrastrukturalną (zasada N-1) na 
poziomie krajowym stosownie do art. 6 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 994/2010;

d) w przypadku składowania gazu lub 
skroplonego/sprężonego gazu ziemnego –
projekt ma na celu zapewnienie dostaw, 
bezpośrednio lub pośrednio, do 
przynajmniej dwóch państw 
członkowskich lub zapewnienie zgodności 
z normą infrastrukturalną (zasada N-1) na 
poziomie krajowym stosownie do art. 6 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 994/2010, w 
tym instalacje magazynujące podłączone 
do sieci dystrybucyjnych;

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ instalacje magazynujące mogą być podłączone do sieci dystrybucyjnej, ale nadal są 
potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i elastyczności, powinny móc uzyskać status
PCI.

Poprawka 763
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku inteligentnych sieci –
projekt dotyczy urządzeń i instalacji 
wysokiego i średniego napięcia 
zaprojektowanych dla napięcia 10 kV 
i wyższego; W projekcie uczestniczą 
operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych z przynajmniej dwóch 
państw członkowskich obsługujących 
przynajmniej 100 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 300 
GWh rocznie, z czego przynajmniej 20 % 

e) w przypadku inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych – projekt dotyczy 
urządzeń i instalacji wysokiego i średniego 
napięcia zaprojektowanych dla napięcia 10 
kV i wyższego; W projekcie uczestniczą 
operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych z przynajmniej dwóch 
państw członkowskich obsługujących 
przynajmniej 100 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 300 
GWh rocznie, z czego przynajmniej 20 % 
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pochodzi z zasobów niedyspozycyjnych. pochodzi z zasobów niedyspozycyjnych. W 
przypadku inteligentnych sieci gazowych 
– projekt dotyczy urządzeń i instalacji 
wysokiego i średniego napięcia 
zaprojektowanych dla ciśnienia 1 bara 
i wyższego. W projekcie uczestniczą 
operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych z przynajmniej dwóch 
państw członkowskich obsługujących 
przynajmniej 100 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 500 
GWh rocznie.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wspierać również inteligentne sieci gazowe, ponieważ umożliwiają one integrację 
odnawialnych źródeł energii oraz zwiększają elastyczność i wydajność sieci.

Poprawka 764
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku inteligentnych sieci –
projekt dotyczy urządzeń i instalacji 
wysokiego i średniego napięcia 
zaprojektowanych dla napięcia 10 kV 
i wyższego; W projekcie uczestniczą 
operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych z przynajmniej dwóch 
państw członkowskich obsługujących 
przynajmniej 100 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 300 
GWh rocznie, z czego przynajmniej 20 % 
pochodzi z zasobów niedyspozycyjnych.

e) w przypadku inteligentnych sieci –
projekt dotyczy dowolnego poziomu 
napięcia. W projekcie uczestniczą 
współpracujący ze sobą organizatorzy 
projektów z przynajmniej dwóch państw 
członkowskich obsługujących 
przynajmniej 100 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 300 
GWh rocznie, z czego– dzięki wkładowi ze 
strony projektu – przynajmniej 20 % 
będzie pochodzić z zasobów odnawialnych 
i niedyspozycyjnych.
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Or. en

Uzasadnienie

Zakres inteligentnych sieci należy rozszerzyć na sieci niskiego napięcia w przypadkach, 
w których można obecnie uzyskać jak najwięcej korzyści z ich zastosowania i w których jest 
możliwe połączenie jak największej liczby odbiorców i małych instalacji wytwórczych. 
Współpraca transgraniczna zachęca do zdobywania know-how, zwłaszcza w przypadku 
udziału dostawców urządzeń, technologii i usług.

Poprawka 765
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku inteligentnych sieci –
projekt dotyczy urządzeń i instalacji 
wysokiego i średniego napięcia 
zaprojektowanych dla napięcia 10 kV 
i wyższego; W projekcie uczestniczą 
operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych z przynajmniej dwóch 
państw członkowskich obsługujących 
przynajmniej 100 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 300
GWh rocznie, z czego przynajmniej 20 % 
pochodzi z zasobów niedyspozycyjnych.

e) w przypadku inteligentnych sieci –
projekt może dotyczyć urządzeń i instalacji 
o dowolnym poziomie napięcia. W 
projekcie uczestniczą operatorzy systemów 
przesyłowych i/lub dystrybucyjnych z 
przynajmniej dwóch państw 
członkowskich obsługujących 
przynajmniej 10 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 100
GWh rocznie, z czego, dzięki wkładom w 
projekt przynajmniej 20 % pochodzi z 
niedyspozycyjnych odnawialnych źródeł 
energii.

Or. nl

Poprawka 766
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku inteligentnych sieci – e) w przypadku inteligentnych sieci –
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projekt dotyczy urządzeń i instalacji 
wysokiego i średniego napięcia 
zaprojektowanych dla napięcia 10 kV 
i wyższego; W projekcie uczestniczą 
operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych z przynajmniej dwóch 
państw członkowskich obsługujących 
przynajmniej 100 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 300
GWh rocznie, z czego przynajmniej 20 % 
pochodzi z zasobów niedyspozycyjnych.

projekt dotyczy urządzeń i instalacji o 
dowolnym poziomie napięcia 
zaprojektowanych dla napięcia 10 kV 
i wyższego; W projekcie uczestniczą 
operatorzy systemów przesyłowych 
i/lub dystrybucyjnych obsługujących 
przynajmniej 10 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 100
GWh rocznie, z czego przynajmniej 20 % 
pochodzi z odnawialnych zasobów 
niedyspozycyjnych.

Or. de

Poprawka 767
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku inteligentnych sieci –
projekt dotyczy urządzeń i instalacji 
wysokiego i średniego napięcia 
zaprojektowanych dla napięcia 10 kV 
i wyższego; W projekcie uczestniczą 
operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych z przynajmniej dwóch 
państw członkowskich obsługujących 
przynajmniej 100 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 300
GWh rocznie, z czego przynajmniej 20 % 
pochodzi z zasobów niedyspozycyjnych.

e) w przypadku inteligentnych sieci –
projekt dotyczy urządzeń i instalacji 
wysokiego, średniego i niskiego napięcia 
zgodnych ze stosowanymi normami 
europejskimi; W projekcie uczestniczą 
operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych z przynajmniej dwóch 
państw członkowskich obsługujących 
przynajmniej 50 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 150
GWh rocznie, z czego przynajmniej 20 % 
pochodzi z zasobów niedyspozycyjnych
i/lub zasobów rozproszonych.

Or. fr
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Poprawka 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku inteligentnych sieci –
projekt dotyczy urządzeń i instalacji 
wysokiego i średniego napięcia 
zaprojektowanych dla napięcia 10 kV 
i wyższego; W projekcie uczestniczą 
operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych z przynajmniej dwóch 
państw członkowskich obsługujących 
przynajmniej 100 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 300 
GWh rocznie, z czego przynajmniej 20 % 
pochodzi z zasobów niedyspozycyjnych.

e) w przypadku inteligentnych sieci –
projekt dotyczy urządzeń i instalacji 
wysokiego, średniego i niskiego napięcia 
zgodnych z właściwymi normami 
europejskimi; W projekcie uczestniczą 
operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych z przynajmniej dwóch 
państw członkowskich obsługujących 
przynajmniej 100 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 300 
GWh rocznie, z czego przynajmniej 20 % 
pochodzi z zasobów niedyspozycyjnych.

Or. en

Poprawka 769
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku inteligentnych sieci –
projekt dotyczy urządzeń i instalacji 
wysokiego i średniego napięcia 
zaprojektowanych dla napięcia 10 kV 
i wyższego; W projekcie uczestniczą 
operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych z przynajmniej dwóch 
państw członkowskich obsługujących 
przynajmniej 100 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 300 
GWh rocznie, z czego przynajmniej 20 % 

e) w przypadku inteligentnych sieci –
projekt dotyczy urządzeń i instalacji 
wysokiego, średniego i niskiego napięcia 
zgodnych z właściwymi normami 
europejskimi; W projekcie uczestniczą 
operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych obsługujących 
przynajmniej 100 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 300 
GWh rocznie, z czego przynajmniej 20 % 
pochodzi z zasobów niedyspozycyjnych.
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pochodzi z zasobów niedyspozycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria wyłaniania projektów inteligentnych sieci muszą być określone w sposób 
niedyskryminujący. Należy wziąć pod uwagę fakt stosowania niższego nominalnego napięcia 
w sieciach średniego napięcia w niektórych państwach UE. Odniesienie do „przynajmniej 
dwóch państw członkowskich” jest niespójne, ponieważ załącznik IV pkt 1 odnosi się do 
projektów „o istotnych skutkach transgranicznych […] na terytorium państwa 
członkowskiego”.

Poprawka 770
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) musi pomagać zapewniać solidarność 
energetyczną między państwami 
członkowskimi w reakcji na czasowy lub 
stały niedobór energii w jednym z nich;

Or. ro

Poprawka 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – akapit pierwszy – litera a) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– obliczenie, w przypadku projektów 
transgranicznych, skutków w zakresie 
zdolności przesyłowej systemu w obydwu 
kierunkach przepływu mocy, mierzonych 
ilością mocy (w megawatach) lub, w 
przypadku projektów o istotnych skutkach 
transgranicznych, skutków w zakresie 
zdolności przesyłowej systemu na 
granicach pomiędzy danymi państwami 

– obliczenie, w przypadku projektów 
transgranicznych, skutków w zakresie 
zdolności przesyłowej systemu w obydwu 
kierunkach przepływu mocy, mierzonych 
ilością mocy (w megawatach) i ich 
wkładem w osiągnięcie minimalnego 
potencjału w wysokości 10%, 
zatwierdzonego przez Radę Europejską,
lub, w przypadku projektów o istotnych 
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członkowskimi, pomiędzy danymi 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi lub w obrębie danych państw 
członkowskich i w zakresie równowagi 
popytu i podaży oraz operacji sieciowych 
w danych państwach członkowskich;

skutkach transgranicznych, skutków w 
zakresie zdolności przesyłowej systemu na 
granicach pomiędzy danymi państwami 
członkowskimi, pomiędzy danymi 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi lub w obrębie danych państw 
członkowskich i w zakresie równowagi 
popytu i podaży oraz operacji sieciowych 
w danych państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 772
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Pomiar interoperacyjności i poziomu 
bezpieczeństwa eksploatacji systemu 
dokonywany jest zgodnie z zasadami 
analizy przedstawionej w ostatnim 
dostępnym dziesięcioletnim planie rozwoju 
sieci energii elektrycznej, w szczególności 
poprzez ocenę skutków projektu w zakresie 
oczekiwanego czasu niepokrycia 
zapotrzebowania dla analizowanego 
obszaru w rozumieniu pkt 10 załącznika V, 
w ujęciu według wystarczalności zdolności 
wytwórczych i przesyłowych zestawu 
charakterystycznych okresów obciążenia, z 
uwzględnieniem oczekiwanych zmian 
ekstremalnych zjawisk pogodowych 
związanych z klimatem i ich wpływu na 
odporność infrastruktury.

c) Pomiar interoperacyjności i poziomu 
bezpieczeństwa eksploatacji systemu 
dokonywany jest zgodnie z zasadami 
analizy przedstawionej w ostatnim 
dostępnym dziesięcioletnim planie rozwoju 
sieci energii elektrycznej, w szczególności 
poprzez ocenę skutków projektu w zakresie 
oczekiwanego czasu niepokrycia 
zapotrzebowania dla analizowanego 
obszaru w rozumieniu pkt 10 załącznika V, 
w ujęciu według wystarczalności zdolności 
wytwórczych i przesyłowych zestawu 
charakterystycznych okresów obciążenia, z 
uwzględnieniem oczekiwanych zmian 
ekstremalnych zjawisk pogodowych 
związanych z klimatem i ich wpływu na 
odporność infrastruktury, oraz zwracając 
należytą uwagę na dostępność 
niezależnych i niezawodnych środków 
kontroli funkcjonowania systemu i jego 
usług.

Or. en
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Poprawka 773
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Pomiar interoperacyjności i poziomu 
bezpieczeństwa eksploatacji systemu 
dokonywany jest zgodnie z zasadami 
analizy przedstawionej w ostatnim 
dostępnym dziesięcioletnim planie rozwoju 
sieci energii elektrycznej, w szczególności 
poprzez ocenę skutków projektu w zakresie 
oczekiwanego czasu niepokrycia 
zapotrzebowania dla analizowanego 
obszaru w rozumieniu pkt 10 załącznika V, 
w ujęciu według wystarczalności zdolności 
wytwórczych i przesyłowych zestawu 
charakterystycznych okresów obciążenia, z 
uwzględnieniem oczekiwanych zmian 
ekstremalnych zjawisk pogodowych 
związanych z klimatem i ich wpływu na 
odporność infrastruktury.

c) Pomiar interoperacyjności i poziomu 
bezpieczeństwa eksploatacji systemu 
dokonywany jest zgodnie z zasadami 
analizy przedstawionej w ostatnim 
dostępnym dziesięcioletnim planie rozwoju 
sieci energii elektrycznej, w szczególności 
poprzez ocenę skutków projektu w zakresie 
oczekiwanego czasu niepokrycia 
zapotrzebowania dla analizowanego 
obszaru w rozumieniu pkt 10 załącznika V, 
w ujęciu według wystarczalności zdolności 
wytwórczych i przesyłowych zestawu 
charakterystycznych okresów obciążenia, z 
uwzględnieniem oczekiwanych zmian 
ekstremalnych zjawisk pogodowych i ich 
wpływu na odporność infrastruktury.

Or. en

Poprawka 774
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) musi pomagać zapewniać solidarność 
energetyczną między państwami 
członkowskimi w reakcji na czasowy lub 
stały niedobór energii w jednym z nich;

Or. ro

Poprawka 775
Yannick Jadot
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – akapit pierwszy – podpunkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Pomiar tych kryteriów powinien 
opierać się wyłącznie na tych 
scenariuszach, w których w pełni 
uwzględnia się cele dyrektywy 
2009/28/WE, innych właściwych aktów 
prawa Unii i długoterminowych celów 
polityki z programów działania do 2050 r. 
Odstępstwo od tych warunków wymaga 
pisemnej zgody Agencji i Komisji, która 
podlega publikacji.

Or. en

Poprawka 776
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Poziom stabilności: Pomiar tego 
kryterium dokonywany jest poprzez ocenę 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
i oddziaływania infrastruktury sieci 
elektroenergetycznej na środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójność stosowania kryteriów między różnymi kategoriami projektów, poziom 
stabilności powinien być wymieniony we wszystkich, a nie tylko w jednej kategorii projektu, a
definicja tego kryterium powinna być identyczna.

Poprawka 777
Francisco Sosa Wagner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) wspierać likwidację wysp 
energetycznych 

Or. es

Uzasadnienie

Ma to kluczowe znaczenie, jeżeli cele integracji określone w rozporządzeniu mają zostać 
osiągnięte.

Poprawka 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Pomiaru konkurencji dokonuje się na 
podstawie dywersyfikacji, 
z uwzględnieniem uproszczonego dostępu 
do rodzimych źródeł dostaw, a w dalszej 
kolejności dywersyfikacji źródeł, 
kontrahentów i dróg oraz wpływu nowej 
zdolności na indeks Herfindahla-
Hirschmanna obliczony na poziomie 
zdolności dla obszaru analizy określonego 
w pkt 10 załącznika V.

b) Pomiaru konkurencji dokonuje się na 
podstawie dywersyfikacji, z wyłączeniem 
poziomu Unii, ale z uwzględnieniem 
uproszczonego dostępu do rodzimych 
źródeł dostaw, a w dalszej kolejności 
dywersyfikacji źródeł, kontrahentów i dróg 
oraz wpływu nowej zdolności na indeks 
Herfindahla-Hirschmanna obliczony na 
poziomie zdolności dla obszaru analizy 
określonego w pkt 10 załącznika V.

Or. en

Poprawka 779
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Pomiaru konkurencji dokonuje się na b) Pomiaru konkurencji dokonuje się na 
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podstawie dywersyfikacji, 
z uwzględnieniem uproszczonego dostępu 
do rodzimych źródeł dostaw, a w dalszej 
kolejności dywersyfikacji źródeł, 
kontrahentów i dróg oraz wpływu nowej 
zdolności na indeks Herfindahla-
Hirschmanna obliczony na poziomie 
zdolności dla obszaru analizy określonego 
w pkt 10 załącznika V.

podstawie dywersyfikacji, 
z uwzględnieniem uproszczonego dostępu 
do rodzimych źródeł dostaw, 
a jednocześnie dywersyfikacji źródeł, 
kontrahentów i dróg oraz wpływu nowej 
zdolności na indeks Herfindahla-
Hirschmanna obliczony na poziomie 
zdolności dla obszaru analizy określonego 
w pkt 10 załącznika V.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany zaproponowane dla zapewnienia jasności językowej.

Poprawka 780
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Pomiaru konkurencji dokonuje się na 
podstawie dywersyfikacji, 
z uwzględnieniem uproszczonego dostępu 
do rodzimych źródeł dostaw, a w dalszej 
kolejności dywersyfikacji źródeł, 
kontrahentów i dróg oraz wpływu nowej 
zdolności na indeks Herfindahla-
Hirschmanna obliczony na poziomie 
zdolności dla obszaru analizy określonego 
w pkt 10 załącznika V.

b) Pomiaru konkurencji dokonuje się na 
podstawie dywersyfikacji na poziomie 
Unii, z uwzględnieniem uproszczonego 
dostępu do rodzimych źródeł dostaw, 
a w dalszej kolejności dywersyfikacji 
źródeł, kontrahentów i dróg oraz wpływu 
nowej zdolności na indeks Herfindahla-
Hirschmanna obliczony na poziomie 
zdolności dla obszaru analizy określonego 
w pkt 10 załącznika V.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest utrzymanie europejskiego punktu widzenia.

Poprawka 781
Francisco Sosa Wagner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Pomiar stabilności dokonywany jest na 
podstawie wkładu projektu w redukcję 
emisji jako wsparcia dla zabezpieczenia 
wytwarzania odnawialnej energii 
elektrycznej lub koncepcji energia-gaz i 
transportu biogazu, z uwzględnieniem 
oczekiwanych zmian warunków 
klimatycznych.

d) Pomiar stabilności dokonywany jest na 
podstawie wkładu projektu w redukcję 
emisji, zgodnie z celami na 2020 r. i 
planem działania do roku 2050 na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej, i jako wsparcia 
dla zabezpieczenia wytwarzania 
odnawialnej energii elektrycznej lub 
koncepcji energia-gaz i transportu biogazu, 
z uwzględnieniem oczekiwanych zmian 
warunków klimatycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Rada Europejska zatwierdziła w październiku 2009 r. cel zmniejszenia przez UE emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050, co będzie wymagało zmniejszenia emisji sektora 
energetycznego prawie do zera. Cała nowa infrastruktura finansowana przez UE powinna 
wspierać wiążące cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych i udziału energii ze źródeł 
odnawialnych do 2020 r. oraz być zgodna z planem działania do roku 2050 na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej.

Poprawka 782
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Pomiar stabilności dokonywany jest na 
podstawie wkładu projektu w redukcję 
emisji jako wsparcia dla zabezpieczenia 
wytwarzania odnawialnej energii 
elektrycznej lub koncepcji energia-gaz i 
transportu biogazu, z uwzględnieniem 
oczekiwanych zmian warunków 
klimatycznych.

d) Pomiar stabilności dokonywany jest na 
podstawie wkładu projektu w redukcję 
emisji, zgodnie z celami na 2020 r. i 
planem działania do roku 2050 na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej, i jako wsparcia 
dla zabezpieczenia wytwarzania 
odnawialnej energii elektrycznej lub 
koncepcji energia-gaz i transportu biogazu, 
z uwzględnieniem oczekiwanych zmian 
warunków klimatycznych.
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Or. en

Uzasadnienie

Rada Europejska zatwierdziła w październiku 2009 r. cel zmniejszenia przez UE emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050, co będzie wymagało zmniejszenia emisji sektora 
energetycznego prawie do zera. Cała nowa infrastruktura finansowana przez UE powinna 
wspierać wiążące cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych i udziału energii ze źródeł 
odnawialnych do 2020 r. oraz być zgodna z planem działania do roku 2050 na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej.

Poprawka 783
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Pomiar stabilności dokonywany jest na 
podstawie wkładu projektu w redukcję 
emisji jako wsparcia dla zabezpieczenia 
wytwarzania odnawialnej energii 
elektrycznej lub koncepcji energia-gaz i 
transportu biogazu, z uwzględnieniem 
oczekiwanych zmian warunków 
klimatycznych.

d) Pomiar stabilności dokonywany jest
poprzez ocenę oddziaływania 
infrastruktury gazowej na środowisko i na 
podstawie wkładu projektu w redukcję 
emisji jako wsparcia dla zabezpieczenia 
wytwarzania odnawialnej energii 
elektrycznej lub koncepcji energia-gaz i 
transportu biogazu, z uwzględnieniem 
oczekiwanych zmian warunków 
klimatycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Dodano ocenę oddziaływania na środowisko w celu zapewnienia minimalnego poziomu 
spójności z kryteriami poziomu stabilności w innych kategoriach projektów.

Poprawka 784
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Pomiar stabilności dokonywany jest na 
podstawie wkładu projektu w redukcję 
emisji jako wsparcia dla zabezpieczenia 
wytwarzania odnawialnej energii 
elektrycznej lub koncepcji energia-gaz i 
transportu biogazu, z uwzględnieniem 
oczekiwanych zmian warunków 
klimatycznych.

d) Pomiar stabilności dokonywany jest na 
podstawie wkładu projektu w redukcję 
emisji jako wsparcia dla zabezpieczenia 
wytwarzania odnawialnej energii 
elektrycznej lub koncepcji energia-gaz i 
transportu biogazu, z uwzględnieniem 
oczekiwanych zmian ekstremalnych 
zjawisk pogodowych.

Or. en

Poprawka 785
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 - litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) musi pomagać zapewniać solidarność 
energetyczną między państwami 
członkowskimi w reakcji na czasowy lub 
stały niedobór energii w jednym z nich;

Or. ro

Poprawka 786
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poziom stabilności: pomiar tego 
kryterium dokonywany jest poprzez ocenę 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i 
oddziaływania infrastruktury sieci 
elektroenergetycznej na środowisko;

a) poziom stabilności: Pomiar tego 
kryterium dokonywany jest poprzez ocenę 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i
zgodności z celami na 2020 r. i planem 
działania do roku 2050 na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej oraz
oddziaływania infrastruktury sieci 
elektroenergetycznej na środowisko;
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Uzasadnienie

Rada Europejska zatwierdziła cel zmniejszenia przez UE emisji gazów cieplarnianych o 80–
95% do roku 2050, co będzie wymagało zmniejszenia emisji sektora energetycznego prawie 
do zera. Cała nowa infrastruktura finansowana przez UE powinna wspierać wiążące cele w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych i udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. 
oraz być zgodna z planem działania do roku 2050 na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.

Poprawka 787
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poziom stabilności: pomiar tego 
kryterium dokonywany jest poprzez ocenę 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i 
oddziaływania infrastruktury sieci 
elektroenergetycznej na środowisko;

a) poziom stabilności: Pomiar tego 
kryterium dokonywany jest poprzez ocenę 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i 
zgodności z celami na 2020 r. i planem 
działania do roku 2050 na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej oraz
oddziaływania infrastruktury sieci 
elektroenergetycznej na środowisko;

Or. en

Uzasadnienie

Rada Europejska zatwierdziła cel zmniejszenia przez UE emisji gazów cieplarnianych o 80–
95% do roku 2050, co będzie wymagało zmniejszenia emisji sektora energetycznego prawie 
do zera. Cała nowa infrastruktura finansowana przez UE powinna wspierać wiążące cele w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych i udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. 
oraz być zgodna z planem działania do roku 2050 na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.

Poprawka 788
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 4 – litera fa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zdolność przyjęcia znacznie większych 
ilości niskoemisyjnych urządzeń 
elektrycznych, na przykład pojazdów 
elektrycznych, dzięki zaawansowanej 
interwencji technicznej i rynkowej.

Or. en

Poprawka 789
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 4 – litera fb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) musi pomagać zapewniać solidarność 
energetyczną między państwami 
członkowskimi w reakcji na czasowy lub 
stały niedobór energii w jednym z nich;

Or. ro

Poprawka 790
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) W przypadku projektów dotyczących 
inteligentnych sieci gazowych, każda 
funkcja jest oceniania na podstawie 
następujących kryteriów:
a) poziom stabilności: pomiar zgodności z 
tym kryterium dokonywany jest poprzez 
ocenę ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i oddziaływania 
infrastruktury sieci gazowej na 
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środowisko; 
b) zdolność sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych do przyłączenia i 
przesyłania gazu od i do użytkowników: 
pomiar zgodności z tym kryterium 
dokonywany jest poprzez oszacowanie 
zdolności zainstalowanej rozproszonych 
zasobów energetycznych w sieciach 
dystrybucyjnych, maksymalnej 
dopuszczalnej ilości gazu wprowadzonej 
bez ryzyka ograniczeń przesyłowych w 
sieciach przesyłowych oraz energii 
niepobranej ze źródeł odnawialnych ze 
względu na ograniczenie przesyłowe lub 
zagrożenia dla bezpieczeństwa;
c) zdolność przyłączeniowa i dostęp do 
wszystkich kategorii użytkowników sieci: 
pomiar zgodności z tym kryterium 
dokonywany jest poprzez ocenę metod 
zastosowanych do obliczania opłat i taryf 
oraz ich struktury, w przypadku 
wytwórców, odbiorców i użytkowników 
spełniających obie te funkcje, oraz 
ewentualnej elastyczności operacyjnej w 
zakresie dynamicznego równoważenia 
gazu w sieci; 
d) bezpieczeństwo i jakość dostaw: pomiar 
zgodności z tym kryterium dokonywany 
jest poprzez ocenę udziału gazu 
wytwarzanego ze źródeł odnawialnych, 
stabilności systemu gazowego, czasu 
trwania i częstotliwości zakłóceń w 
przeliczeniu na jednego klienta, łącznie z 
zakłóceniami związanymi z klimatem;
e) efektywność i jakość usług w ramach 
dostaw gazu i eksploatacji sieci: pomiar 
zgodności z tym kryterium odbywa się 
poprzez ocenę poziomu strat przesyłowych 
w sieciach przesyłowych i 
dystrybucyjnych, stosunku minimalnego i 
maksymalnego popytu na gaz w danym 
okresie czasu, uczestnictwa strony 
popytowej w rynkach gazu i w środkach z 
zakresu efektywności energetycznej, 
procentowego współczynnika 
wykorzystania (np. faktycznego 
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obciążenia) elementów sieci gazowej, 
dostępności elementów sieci (w związku z 
planowanymi i nieplanowanymi 
czynnościami konserwacyjnymi) oraz ich 
wpływu na funkcjonowanie sieci i 
faktycznej dostępności zdolności sieci w 
stosunku do wartości normatywnej.

Or. fr

Poprawka 791
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Poziom stabilności: Pomiar tego 
kryterium dokonywany jest poprzez ocenę 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
i oddziaływania infrastruktury przesyłu 
ropy naftowej na środowisko.

Or. en

Poprawka 792
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Metodyka opiera się na wspólnym 
zestawie danych wejściowych 
przedstawiających unijny system 
elektroenergetyczny i gazowy w latach 
n+5, n+10, n+15 i n+20, gdzie n jest 
rokiem przeprowadzenia analizy. Zestaw 
danych musi obejmować przynajmniej:

1) Metodyka opiera się na wspólnym 
zestawie danych wejściowych 
przedstawiających unijny system 
elektroenergetyczny i gazowy w latach 
n+5, n+10, n+15, n+20, n+30 i n+40, gdzie 
n jest rokiem przeprowadzenia analizy. 
Zestaw danych musi obejmować 
przynajmniej:
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Uzasadnienie

W każdej analizie kosztów i korzyści należy wziąć pod uwagę pełny techniczny okres życia 
infrastruktury i prawdopodobne zmiany w sektorze energetycznym w tym okresie, wynikające 
z celów gospodarki niskoemisyjnej.

Poprawka 793
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Metodyka opiera się na wspólnym 
zestawie danych wejściowych 
przedstawiających unijny system 
elektroenergetyczny i gazowy w latach 
n+5, n+10, n+15 i n+20, gdzie n jest 
rokiem przeprowadzenia analizy. Zestaw 
danych musi obejmować przynajmniej:

1) Metodyka opiera się na wspólnym 
zestawie danych wejściowych 
przedstawiających unijny system 
elektroenergetyczny i gazowy w latach 
n+5, n+10, n+15, n+20, n+30 i n+40, gdzie 
n jest rokiem przeprowadzenia analizy. 
Zestaw danych musi obejmować 
przynajmniej:

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że techniczny okres życia projektów infrastruktury energetycznej, 
zwłaszcza sieci przesyłowych energii elektrycznej, może znacznie przekroczyć 40 lat, w 
analizie potrzebna jest tak długoterminowa perspektywa. Ponadto dłuższe ramy czasowe są w 
analizie niezbędne z uwagi na wymagane długofalowe cele polityki UE.

Poprawka 794
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Metodyka opiera się na wspólnym 1) Metodyka opiera się na wspólnym 
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zestawie danych wejściowych 
przedstawiających unijny system 
elektroenergetyczny i gazowy w latach 
n+5, n+10, n+15 i n+20, gdzie n jest 
rokiem przeprowadzenia analizy. Zestaw 
danych musi obejmować przynajmniej:

zestawie danych wejściowych 
przedstawiających unijny system 
elektroenergetyczny i gazowy w latach 
n+5, n+10, n+15, n+20, n+30 i n+40, gdzie 
n jest rokiem przeprowadzenia analizy. 
Zestaw danych musi obejmować 
przynajmniej:

Or. en

Poprawka 795
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) W przypadku energii elektrycznej: 
scenariusze dotyczące popytu, zdolności 
wytwórczych, z podziałem na rodzaje 
paliwa (biomasa, energia geotermalna, 
hydroenergia, gaz, paliwo nuklearne, ropa, 
paliwa stałe, energia wiatrowa, 
fotowoltaiczna energia słoneczna, 
skoncentrowana energia słoneczna, inne 
technologie odnawialne) oraz ich 
lokalizacji geograficznej, cen paliw (w 
tym: biomasy, węgla, gazu i ropy), cen 
dwutlenku węgla, struktury sieci 
przesyłowej i, w odpowiednim przypadku, 
sieci dystrybucyjnej oraz jej ewolucji, 
z uwzględnieniem wszelkich istotnych 
nowych projektów wytwórczych (w tym 
dotyczących zdolności w zakresie 
wychwytywania dwutlenku węgla), 
magazynowych i przesyłowych, w sprawie 
których podjęta została ostateczna decyzja 
dotycząca inwestycji, i których oddanie do 
użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

a) W przypadku energii elektrycznej: 
scenariusze dotyczące popytu, zdolności 
wytwórczych, z podziałem na rodzaje 
paliwa (biomasa, energia geotermalna, 
hydroenergia, gaz, paliwo nuklearne, ropa, 
paliwa stałe, energia wiatrowa, 
fotowoltaiczna energia słoneczna, 
skoncentrowana energia słoneczna, inne 
technologie odnawialne) oraz ich 
lokalizacji geograficznej, cen paliw i ich 
wartości opałowych (w tym: biomasy, 
węgla, węgla brunatnego, gazu, ropy
naftowej i właściwych produktów 
ropopochodnych), cen dwutlenku węgla,
podstawowych i szczytowych cen energii 
elektrycznej, struktury sieci przesyłowej i, 
w odpowiednim przypadku, sieci 
dystrybucyjnej oraz jej ewolucji, 
z uwzględnieniem wszelkich istotnych 
nowych projektów wytwórczych (w tym 
dotyczących zdolności w zakresie 
wychwytywania dwutlenku węgla), 
magazynowych i przesyłowych, w sprawie 
których podjęta została ostateczna decyzja 
dotycząca inwestycji, i których oddanie do 
użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

Or. en
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Poprawka 796
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) W przypadku energii elektrycznej: 
scenariusze dotyczące popytu, zdolności 
wytwórczych, z podziałem na rodzaje 
paliwa (biomasa, energia geotermalna, 
hydroenergia, gaz, paliwo nuklearne, ropa, 
paliwa stałe, energia wiatrowa, 
fotowoltaiczna energia słoneczna, 
skoncentrowana energia słoneczna, inne 
technologie odnawialne) oraz ich 
lokalizacji geograficznej, cen paliw (w 
tym: biomasy, węgla, gazu i ropy), cen 
dwutlenku węgla, struktury sieci 
przesyłowej i, w odpowiednim przypadku, 
sieci dystrybucyjnej oraz jej ewolucji, 
z uwzględnieniem wszelkich istotnych 
nowych projektów wytwórczych (w tym 
dotyczących zdolności w zakresie 
wychwytywania dwutlenku węgla), 
magazynowych i przesyłowych, w sprawie 
których podjęta została ostateczna decyzja 
dotycząca inwestycji, i których oddanie do 
użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

a) W przypadku energii elektrycznej: 
scenariusze dotyczące popytu, zdolności 
wytwórczych, z podziałem na rodzaje 
paliwa (biomasa, energia geotermalna, 
hydroenergia, gaz, paliwo nuklearne, ropa, 
paliwa stałe, energia wiatrowa, 
fotowoltaiczna energia słoneczna, 
skoncentrowana energia słoneczna, inne 
technologie odnawialne) oraz ich 
lokalizacji geograficznej, cen paliw (w 
tym: biomasy, węgla, gazu i ropy), cen 
dwutlenku węgla, struktury sieci 
przesyłowej i, w odpowiednim przypadku, 
sieci dystrybucyjnej oraz jej ewolucji, 
z uwzględnieniem wszelkich istotnych 
nowych projektów wytwórczych, 
magazynowych i przesyłowych, w sprawie 
których podjęta została ostateczna decyzja 
dotycząca inwestycji, i których oddanie do 
użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

Or. de

Poprawka 797
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) W przypadku gazu: scenariusze 
dotyczące popytu, importu, cen paliw (w 
tym: węgla, gazu i ropy), cen dwutlenku 
węgla, struktury sieci przesyłowej i jej 

b) W przypadku gazu: scenariusze 
dotyczące popytu, importu, cen i wartości 
opałowej paliw (w tym: węgla, węgla 
brunatnego, gazu, ropy naftowej i 
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ewolucji, z uwzględnieniem wszelkich 
nowych projektów, w sprawie których 
podjęta została ostateczna decyzja 
dotycząca inwestycji, i których oddanie do 
użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

właściwych produktów ropopochodnych), 
cen dwutlenku węgla, podstawowych i 
szczytowych cen energii elektrycznej, 
struktury sieci przesyłowej i jej ewolucji, 
z uwzględnieniem możliwości wydobycia 
gazu łupkowego w Europie i wszelkich 
nowych projektów, w sprawie których 
podjęta została ostateczna decyzja 
dotycząca inwestycji, i których oddanie do 
użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

Or. en

Poprawka 798
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) W zestawie danych uwzględnione 
zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy. Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej i 
gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych opracowuje się po formalnych 
konsultacjach z państwami członkowskimi 
i organizacjami reprezentującymi 
wszystkie zainteresowane strony. Komisja 
i Agencja zapewniają dostęp do 
wymaganych danych handlowych stron 
trzecich, o ile ma to zastosowanie.

2) W zestawie danych uwzględnione 
zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy oraz zatwierdzony przez Radę 
Europejską cel zmniejszenia do 2050 r. 
emisji gazów cieplarnianych w UE o 80-
95% poniżej poziomu z roku 1990. 
Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej i 
gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych opracowuje się po formalnych 
konsultacjach z państwami członkowskimi 
i organizacjami reprezentującymi 
wszystkie zainteresowane strony. Komisja 
i Agencja zapewniają dostęp do 
wymaganych danych handlowych stron 
trzecich, o ile ma to zastosowanie.

Or. en
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Uzasadnienie

Rada Europejska zatwierdziła cel zmniejszenia przez UE emisji gazów cieplarnianych o 80–
95% do roku 2050, co będzie wymagało zmniejszenia emisji sektora energetycznego prawie 
do zera. Zespoły danych wykorzystywane w analizie kosztów i korzyści powinny 
odzwierciedlać cele UE w zakresie energii i klimatu oraz być zgodne ze scenariuszami 
określonymi w opracowanym przez Komisję Europejską planie działania w dziedzinie energii 
na rok 2050.

Poprawka 799
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) W zestawie danych uwzględnione 
zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy. Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej i 
gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych opracowuje się po formalnych 
konsultacjach z państwami członkowskimi 
i organizacjami reprezentującymi 
wszystkie zainteresowane strony. Komisja 
i Agencja zapewniają dostęp do 
wymaganych danych handlowych stron 
trzecich, o ile ma to zastosowanie.

2) W zestawie danych uwzględnione 
zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy oraz odzwierciedlają one cele UE 
w zakresie energii i klimatu, potwierdzone 
między innymi konkluzjami Rady 
Europejskiej. Zespoły danych 
wykorzystywane odpowiednio dla energii 
elektrycznej i gazu muszą być zgodne, 
szczególnie odnośnie do zakładanych cen i 
wolumenów na poszczególnych rynkach. 
Zestaw danych opracowuje się po 
formalnych konsultacjach z państwami 
członkowskimi i organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony. Komisja i Agencja 
zapewniają dostęp do wymaganych danych 
handlowych stron trzecich, o ile ma to 
zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Rada Europejska zatwierdziła w październiku 2009 r. cel zmniejszenia przez UE emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050, co będzie wymagało zmniejszenia emisji sektora 
energetycznego prawie do zera. Zestawy danych wykorzystywane w analizie kosztów i 
korzyści powinny odzwierciedlać cele energetyczne i klimatyczne UE oraz być zgodne ze 
scenariuszami określonymi w opracowanym przez Komisję Europejską planie działania w 
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dziedzinie energii na rok 2050.

Poprawka 800
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) W zestawie danych uwzględnione 
zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy. Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej i 
gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych opracowuje się po formalnych 
konsultacjach z państwami członkowskimi 
i organizacjami reprezentującymi 
wszystkie zainteresowane strony. Komisja 
i Agencja zapewniają dostęp do 
wymaganych danych handlowych stron 
trzecich, o ile ma to zastosowanie.

2) W zestawie danych uwzględnione 
zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy. Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej i 
gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych opracowuje się po 
przeprowadzeniu przez Agencję 
formalnych konsultacji z państwami 
członkowskimi i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami. Komisja i 
Agencja zapewniają dostęp do 
wymaganych danych handlowych stron 
trzecich, o ile ma to zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość powinna mieć priorytetowe znaczenie: wszystkie zainteresowane strony 
powinny mieć szansę wniesienia wkładu w analizę rynku związaną z metodyką kosztów i 
korzyści, a nie tylko organizacje je reprezentujące, co jest powszechnie stosowaną praktyką w 
przypadku konsultacji społecznych prowadzonych przez Komisję, Agencję i ENTSO.

Poprawka 801
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) W zestawie danych uwzględnione 2) W zestawie danych uwzględnione 
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zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy. Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej i 
gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych opracowuje się po formalnych 
konsultacjach z państwami członkowskimi 
i organizacjami reprezentującymi 
wszystkie zainteresowane strony. Komisja 
i Agencja zapewniają dostęp do 
wymaganych danych handlowych stron 
trzecich, o ile ma to zastosowanie.

zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy. Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej i 
gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych opracowuje się po
przeprowadzeniu przez Agencję 
formalnych konsultacji z państwami 
członkowskimi i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami. Komisja i 
Agencja zapewniają dostęp do 
wymaganych danych handlowych stron 
trzecich, o ile ma to zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

To samo uzasadnienie, jak w poprawce do art. 12 pkt 2.

Poprawka 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) W zestawie danych uwzględnione 
zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy. Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej i 
gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych opracowuje się po formalnych 
konsultacjach z państwami członkowskimi 
i organizacjami reprezentującymi 
wszystkie zainteresowane strony. Komisja 
i Agencja zapewniają dostęp do 
wymaganych danych handlowych stron 
trzecich, o ile ma to zastosowanie.

2) W zestawie danych uwzględnione 
zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy. Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej i 
gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych ujawnia się i opracowuje się po 
formalnych konsultacjach z państwami 
członkowskimi i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami. Komisja i 
Agencja zapewniają dostęp do 
wymaganych danych handlowych stron 
trzecich, o ile ma to zastosowanie.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem jest zapewnienie pełnej przejrzystości w procesie wyłaniania PCI, w tym publicznie 
dostępnych zestawów danych do analiz kosztów i korzyści, a także odpowiedniego włączenia 
zainteresowanych podmiotów w grupy regionalne.

Poprawka 803
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) W zestawie danych uwzględnione 
zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy. Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej i 
gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych opracowuje się po formalnych 
konsultacjach z państwami członkowskimi 
i organizacjami reprezentującymi 
wszystkie zainteresowane strony. Komisja 
i Agencja zapewniają dostęp do 
wymaganych danych handlowych stron 
trzecich, o ile ma to zastosowanie.

2) W zestawie danych uwzględnione 
zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy. Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej i 
gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych opracowuje się po formalnych 
konsultacjach z państwami członkowskimi 
i organizacjami reprezentującymi 
wszystkie zainteresowane strony, w 
szczególności wszystkich operatorów 
infrastruktury gazowej. Komisja i Agencja 
zapewniają dostęp do wymaganych danych 
handlowych stron trzecich, o ile ma to 
zastosowanie.

Or. en

Poprawka 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) W zestawie danych uwzględnione 2) W zestawie danych uwzględnione 
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zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy. Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej i 
gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych opracowuje się po formalnych 
konsultacjach z państwami członkowskimi 
i organizacjami reprezentującymi 
wszystkie zainteresowane strony. Komisja 
i Agencja zapewniają dostęp do 
wymaganych danych handlowych stron 
trzecich, o ile ma to zastosowanie.

zostają przepisy unijne i krajowe 
obowiązujące w dniu przeprowadzenia 
analizy. Zespoły danych wykorzystywane 
odpowiednio dla energii elektrycznej i 
gazu muszą być zgodne, szczególnie 
odnośnie do zakładanych cen i wolumenów 
na poszczególnych rynkach. Zestaw 
danych opracowuje się po formalnych 
konsultacjach z państwami członkowskimi 
i wszystkimi zainteresowanymi stronami. 
Komisja i Agencja zapewniają dostęp do 
wymaganych danych handlowych stron 
trzecich, o ile ma to zastosowanie.

Or. en

Poprawka 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia 
przynajmniej następujące koszty: wydatki 
kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki 
z tytułu utrzymania w ciągu technicznego 
cyklu życia projektu oraz ewentualne 
koszty wycofania z eksploatacji 
i zagospodarowania odpadów. Metodyka 
określa wytyczne dotyczące stawek 
rabatowych, które będą stosowane 
w obliczeniach.

5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia 
przynajmniej następujące koszty: wydatki 
kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki 
z tytułu utrzymania w ciągu technicznego 
cyklu życia projektu oraz ewentualne 
koszty wycofania z eksploatacji 
i zagospodarowania odpadów. Metodyka 
określa wytyczne dotyczące stawek 
rabatowych, które będą stosowane 
w obliczeniach. Koszty należy 
zweryfikować w oparciu o poziom 
odniesienia, by ocenić, czy zostały 
poniesione w sposób efektywny. Jeżeli 
organizator projektu przedstawia koszty 
znacznie odbiegające od poziomu 
odniesienia, powinien je uzasadnić wobec 
odpowiedzialnego krajowego organu 
regulacyjnego i Agencji.

Or. en
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Poprawka 806
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia 
przynajmniej następujące koszty: wydatki 
kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki 
z tytułu utrzymania w ciągu technicznego 
cyklu życia projektu oraz ewentualne 
koszty wycofania z eksploatacji 
i zagospodarowania odpadów. Metodyka 
określa wytyczne dotyczące stawek 
rabatowych, które będą stosowane 
w obliczeniach.

5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia 
przynajmniej następujące koszty: wydatki 
kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki 
z tytułu utrzymania w ciągu technicznego 
cyklu życia projektu oraz ewentualne 
koszty wycofania z eksploatacji 
i zagospodarowania odpadów. Metodyka 
określa wytyczne dotyczące stawek 
rabatowych, które będą stosowane 
w obliczeniach. W analizie kosztów i 
korzyści bierze się pod uwagę sytuację 
małych i izolowanych energetycznie 
państw członkowskich, mających 
niewielką liczbę użytkowników sieci, w 
których rynek nie będzie w stanie 
samodzielnie sfinansować projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

Or. en

Uzasadnienie

W analizie kosztów i korzyści należy wziąć pod uwagę niekorzystną pozycję konkurencyjną 
małych i izolowanych państw członkowskich.

Poprawka 807
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia 5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia 
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przynajmniej następujące koszty: wydatki 
kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki 
z tytułu utrzymania w ciągu technicznego 
cyklu życia projektu oraz ewentualne 
koszty wycofania z eksploatacji 
i zagospodarowania odpadów. Metodyka 
określa wytyczne dotyczące stawek 
rabatowych, które będą stosowane 
w obliczeniach.

przynajmniej następujące koszty: wydatki 
kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki 
z tytułu utrzymania w ciągu technicznego 
cyklu życia projektu oraz ewentualne 
koszty wycofania z eksploatacji 
i zagospodarowania odpadów, a także 
innych środkowiskowych efektów 
zewnętrznych. Metodyka określa wytyczne 
dotyczące stawek rabatowych, które będą 
stosowane w obliczeniach.

Or. en

Poprawka 808
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia 
przynajmniej następujące koszty: wydatki 
kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki 
z tytułu utrzymania w ciągu technicznego 
cyklu życia projektu oraz ewentualne 
koszty wycofania z eksploatacji 
i zagospodarowania odpadów. Metodyka 
określa wytyczne dotyczące stawek
rabatowych, które będą stosowane 
w obliczeniach.

5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia 
przynajmniej następujące koszty: wydatki 
kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki 
z tytułu utrzymania w ciągu technicznego 
cyklu życia projektu, koszty osobowe oraz 
ewentualne koszty wycofania 
z eksploatacji i zagospodarowania 
odpadów. Metodyka określa wytyczne 
dotyczące stawek rabatowych, które będą 
stosowane w obliczeniach.

Or. en

Poprawka 809
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) W analizie kosztów i korzyści należy 
również wziąć pod uwagę korzyści 
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uzyskane dzięki przyspieszeniu realizacji 
projektów wskutek neutralnej 
technologicznie procedury zatwierdzania, 
uwzględniającej stosowanie wszystkich 
opcji technologicznych wymienionych w 
załączniku II pkt 1a lub ich kombinacji, 
nawet jeżeli może to oznaczać początkowo 
wyższe koszty inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

W analizie kosztów i korzyści trzeba wziąć pod uwagę wszystkie aspekty projektu, w 
szczególności możliwe korzyści uzyskane dzięki szybszej realizacji projektu, które mogą 
zrównoważyć wyższe początkowe koszty inwestycji, na przykład częściowe zakopanie 
planowanych linii energetycznych.

Poprawka 810
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) W przypadku przesyłu i składowania 
energii elektrycznej analiza kosztów i 
korzyści uwzględnia przynajmniej skutki 
wywierane na wskaźniki określone w 
załączniku III. Zgodnie z metodami 
zastosowanymi przy opracowaniu 
ostatniego dostępnego dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci energii elektrycznej, w 
szczególności uwzględnia się dodatkowo 
skutki projektu dla:

6) W przypadku przesyłu i składowania 
energii elektrycznej analiza kosztów i 
korzyści uwzględnia przynajmniej skutki 
wywierane na wskaźniki określone w 
załączniku III. Zgodnie z metodami 
zastosowanymi przy opracowaniu 
ostatniego dostępnego dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci energii elektrycznej, w 
szczególności uwzględnia się dodatkowo 
korzyści odniesione z przyspieszonej 
realizacji projektów, równoważące koszty 
ograniczeń przepływu w sieci dzięki 
zastosowaniu wszystkich opcji 
technologicznych wymienionych w 
załączniku II pkt 1a lub ich kombinacji, a 
także skutki projektu dla:

Or. en
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Poprawka 811
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) W przypadku przesyłu i składowania 
energii elektrycznej analiza kosztów 
i korzyści uwzględnia przynajmniej skutki 
wywierane na wskaźniki określone 
w załączniku III. Zgodnie z metodami 
zastosowanymi przy opracowaniu 
ostatniego dostępnego dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci energii elektrycznej, 
w szczególności uwzględnia się dodatkowo 
skutki projektu dla:

6) W przypadku przesyłu i składowania 
energii elektrycznej analiza kosztów 
i korzyści uwzględnia przynajmniej skutki 
wywierane na wskaźniki określone 
w załączniku IV. Zgodnie z metodami 
zastosowanymi przy opracowaniu 
ostatniego dostępnego dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci energii elektrycznej, 
w szczególności uwzględnia się dodatkowo 
skutki projektu dla:

Or. en

Poprawka 812
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 6 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ograniczeń przepływu w sieci 
elektroenergetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Jednakowe kryteria, jak w przypadku projektów gazowych (pkt 7 lit. e)), bezpośrednio 
powiązane z bezpieczeństwem i dostępnością dostaw.

Poprawka 813
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 6 – litera ea) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ograniczeń przepływu w sieci 
elektroenergetycznej.

Or. en

Poprawka 814
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) W przypadku gazu analiza kosztów i 
korzyści uwzględnia przynajmniej wyniki 
badań rynku, np. dotyczące otwartych 
sezonów, oraz skutki dla wskaźników 
określone w załączniku III oraz skutki 
projektu dla:

7) W przypadku gazu analiza kosztów i 
korzyści uwzględnia przynajmniej skutki 
dla wskaźników określone w załączniku III 
oraz skutki projektu dla:

Or. en

Uzasadnienie

W analizie relacji kosztów i korzyści związanych z projektem należy wziąć pod uwagę, czy 
projekt jest wykonalny z finansowego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia.

Poprawka 815
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) prawdopodobieństwa niedostarczenia 
energii i jej ilości oraz wzrostu poziomu 
bezpieczeństwa i jakości dostaw;

c) prawdopodobieństwa niedostarczenia 
energii i jej ilości oraz wzrostu poziomu 
bezpieczeństwa i jakości dostaw i źródeł 
dostaw;

Or. en
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Poprawka 816
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) prawdopodobieństwa niedostarczenia 
energii i jej ilości oraz wzrostu poziomu 
bezpieczeństwa i jakości dostaw;

c) prawdopodobieństwa niedostarczenia 
energii i jej ilości oraz wzrostu poziomu 
bezpieczeństwa i jakości dostaw na 
poziomie Unii;

Or. en

Poprawka 817
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 7 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wkładu w integrację różnych obszarów 
rynku gazu,

d) wkładu w integrację różnych obszarów 
rynku gazu oraz w likwidację izolacji 
regionów znajdujących się w trudniejszej 
sytuacji i regionów wyspiarskich,

Or. en

Poprawka 818
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 7 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wkładu w lepiej zrównoważone 
dostawy do poszczególnych miejsc 
wprowadzenia do unijnej sieci gazowej, 
maksymalizujące już istniejące 
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mechanizmy przywozu.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest to, aby wszystkie miejsca wprowadzenia zostały zidentyfikowane i aby 
w zrównoważony sposób przyczyniały się do dostaw gazu w Europie. Jeśli ten cel zostanie 
osiągnięty, Europa będzie mogła uniknąć sytuacji takich, jak nadmierna zależność od gazu 
pochodzącego z określonych krajów. Każde miejsce wprowadzenia ma własną specyfikę 
i może przyczynić się do sprowadzania gazu do Europy z różnych źródeł i różnymi trasami. 
Należy zmaksymalizować możliwości istniejącej już infrastruktury, aby wykorzystać ich cały 
potencjał.

Poprawka 819
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) Szczegółową metodę, przy pomocy 
której uwzględniane są wskaźniki, o 
których mowa w pkt 6-8, opracowuje się 
po formalnych konsultacjach z 
organizacjami reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony.

9) Szczegółową metodę, przy pomocy 
której uwzględniane są wskaźniki, o 
których mowa w pkt 6-8, opracowuje się 
po formalnych konsultacjach z 
organizacjami reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, w szczególności 
wszystkich operatorów infrastruktury 
gazowej.

Or. en

Poprawka 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) Szczegółową metodę, przy pomocy 
której uwzględniane są wskaźniki, o 
których mowa w pkt 6-8, opracowuje się 

9) Szczegółową metodę, przy pomocy 
której uwzględniane są wskaźniki, 
opracowuje się po formalnych 
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po formalnych konsultacjach z 
organizacjami reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony.

konsultacjach z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony, zgodnie z art. 12.

Or. en

Poprawka 821
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Metodyka określa analizę, która ma 
zostać przeprowadzona, na podstawie 
właściwego zestawu danych wejściowych, 
poprzez obliczenie wyników obiektywnej 
funkcji, z założeniem dostępności lub 
braku danego projektu. W analizie 
wskazane zostają państwa członkowskie, w 
przypadku których projekt generuje skutki 
pozytywne netto (beneficjentów), oraz te 
państwa członkowskie, w przypadku 
których projekt generuje skutki negatywne 
netto (ponoszących koszty). Każda analiza 
kosztów i korzyści musi obejmować 
analizy wrażliwości zestawu danych 
wejściowych, terminów oddania do użytku 
różnych projektów w ramach tego samego 
analizowanego obszaru oraz innych 
istotnych parametrów.

11) Metodyka określa analizę, która ma 
zostać przeprowadzona, na podstawie 
właściwego zestawu danych wejściowych, 
poprzez ocenę wyników analizy opartej na 
wielu kryteriach, z założeniem dostępności 
lub braku danego projektu. W analizie 
wskazane zostają państwa członkowskie, w 
przypadku których projekt generuje skutki 
pozytywne netto (beneficjentów), oraz te 
państwa członkowskie, w przypadku 
których projekt generuje skutki negatywne 
netto (ponoszących koszty). Każda analiza
kosztów i korzyści musi obejmować 
analizy wrażliwości zestawu danych 
wejściowych, terminów oddania do użytku 
różnych projektów w ramach tego samego 
analizowanego obszaru oraz innych 
istotnych parametrów.

Or. fr

Uzasadnienie

Ocena może wykraczać poza kryteria kosztów i korzyści, aby lepiej uwzględnić kryteria 
jakościowe w celu wpływania na proces decyzyjny (na przykład społeczny odbiór skutków 
ekologicznych lub prawdopodobieństwo poważnego i wyjątkowego wydarzenia).

Poprawka 822
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Metodyka określa analizę, która ma 
zostać przeprowadzona, na podstawie 
właściwego zestawu danych wejściowych, 
poprzez obliczenie wyników obiektywnej 
funkcji, z założeniem dostępności lub 
braku danego projektu. W analizie 
wskazane zostają państwa członkowskie, w 
przypadku których projekt generuje skutki 
pozytywne netto (beneficjentów), oraz te 
państwa członkowskie, w przypadku 
których projekt generuje skutki negatywne 
netto (ponoszących koszty). Każda analiza 
kosztów i korzyści musi obejmować 
analizy wrażliwości zestawu danych 
wejściowych, terminów oddania do użytku 
różnych projektów w ramach tego samego 
analizowanego obszaru oraz innych 
istotnych parametrów.

11) Metodyka określa analizę, która ma 
zostać przeprowadzona, na podstawie 
właściwego zestawu danych wejściowych, 
poprzez obliczenie wyników obiektywnej 
funkcji, z założeniem dostępności lub 
braku danego projektu. W analizie 
wskazane zostają państwa członkowskie, w 
przypadku których projekt generuje skutki 
pozytywne netto (beneficjentów), oraz te 
państwa członkowskie, w przypadku 
których projekt generuje skutki negatywne 
netto (ponoszących koszty). Każda analiza 
kosztów i korzyści musi obejmować 
analizy wrażliwości zestawu danych 
wejściowych, terminów oddania do użytku 
różnych projektów w ramach tego samego 
analizowanego obszaru oraz innych 
istotnych parametrów, a także ocenę 
ryzyka.

Or. en

Poprawka 823
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 

12) Operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych, magazynów 
podziemnych i terminali skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
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takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model 
umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, a model umożliwia 
pełną ocenę skutków ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem kosztów 
zewnętrznych, np. kosztów związanych 
z emisjami gazów cieplarnianych 
i konwencjonalnych zanieczyszczeń 
powietrza lub kosztów związanych 
z bezpieczeństwem dostaw.

Or. en

Poprawka 824
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model 
umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, ze szczególnym 

12) Operatorzy systemów przesyłowych,
dystrybucyjnych i magazynowych oraz 
terminali LNG wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model 
umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych 
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uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

i środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

Or. fr

Poprawka 825
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model 
umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

12) Operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych, magazynów
podziemnych i terminali skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model 
umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.
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Or. en

Poprawka 826
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model 
umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

12) Operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych, magazynów 
podziemnych oraz terminali skroplonego i 
sprężonego gazu ziemnego (LNG/CNG)
wymieniają się informacjami koniecznymi 
do opracowania metodyki, w tym 
odpowiednimi modelami sieci i rynku. 
Operator systemu przesyłowego lub 
dystrybucyjnego gromadzący dane 
w imieniu innych operatorów systemów 
przesyłowych lub dystrybucyjnych 
obowiązany jest zwrócić uczestniczącym 
operatorom systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych wyniki takiego procesu 
gromadzenia danych. Na potrzeby 
wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model 
umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

Or. en

Poprawka 827
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model 
umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

12) Operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20, n+30 i n+40, 
a model obejmuje pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że techniczny okres życia projektów infrastruktury energetycznej, 
zwłaszcza sieci przesyłowych energii elektrycznej, może znacznie przekroczyć 40 lat, w 
analizie potrzebna jest tak długoterminowa perspektywa w celu pełnego uwzględnienia 
kosztów i korzyści.

Poprawka 828
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model 
umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

12) Operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20, n+30 i n+40, 
a model umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 
zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

W każdej analizie kosztów i korzyści należy wziąć pod uwagę pełny techniczny okres życia 
infrastruktury i prawdopodobne zmiany w sektorze energetycznym w tym okresie, wynikające 
z celów gospodarki niskoemisyjnej.

Poprawka 829
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) W celu ustalenia proponowanej 
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metodyki ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu przeprowadzają szerokie 
konsultacje z grupami użytkowników 
reprezentującymi wszystkie właściwe 
stowarzyszenia zainteresowanych stron. 
Grupy użytkowników spotykają się 
przynajmniej dwa razy przed 
przekazaniem przez ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu metodyki do 
Agencji i Komisji, zgodnie z art. 12 ust. 2. 
Każde stowarzyszenie ma prawo 
nominować dwóch członków do grupy 
użytkowników. Przebieg i wyniki spotkań 
są podawane do wiadomości publicznej w 
celu zapewnienia pełnej przejrzystości.

Or. en

Poprawka 830
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zarys procesu podejmowania decyzji, 
w tym krajowe plany rozwoju sieci, 
dziesięcioletni plan rozwoju sieci, uznanie 
przez grupy regionalne za projekt będący 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz odnośniki do stron internetowych 
tych procesów;

Or. en

Poprawka 831
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Podręcznik musi być jasny i nie 
zwiększać zasobu przepisów w tej 
dziedzinie.

Or. es

Poprawka 832
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) W celu zwiększenia udziału 
społeczeństwa w procesie przyznawania 
pozwoleń należy stosować następujące 
zasady:

2) W celu zwiększenia udziału 
społeczeństwa w procesie przyznawania 
pozwoleń oraz zapewnienia stałego 
informowania ex ante społeczeństwa i 
dialogu z nim należy stosować następujące 
zasady:

Or. en

Poprawka 833
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Zainteresowane strony, których dotyczy 
projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym zainteresowane 
organy, właściciele nieruchomości i 
obywatele mieszkający w pobliżu projektu, 
przedstawiciele opinii publicznej i ich 
stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są 

a) Zainteresowane strony, których dotyczy 
projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym zainteresowane 
organy, właściciele nieruchomości i 
obywatele mieszkający w pobliżu projektu, 
przedstawiciele opinii publicznej i ich 
stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są 
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szczegółowo informowane i proszone o 
konsultację na wczesnym etapie projektu, 
w sposób otwarty i przejrzysty. W 
odpowiednim przypadku właściwy organ 
wspiera aktywnie działania podejmowane 
przez organizatora projektu.

szczegółowo informowane i proszone o 
konsultację na wczesnym etapie projektu, 
kiedy alternatywy proponowane przez 
społeczeństwo nadal mogą być wzięte pod 
uwagę, w sposób otwarty i przejrzysty. W 
odpowiednim przypadku właściwy organ 
wspiera aktywnie działania podejmowane 
przez organizatora projektu.

Or. en

Poprawka 834
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Zainteresowane strony, których dotyczy 
projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym zainteresowane 
organy, właściciele nieruchomości i 
obywatele mieszkający w pobliżu projektu, 
przedstawiciele opinii publicznej i ich 
stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są 
szczegółowo informowane i proszone o 
konsultację na wczesnym etapie projektu, 
w sposób otwarty i przejrzysty. W 
odpowiednim przypadku właściwy organ 
wspiera aktywnie działania podejmowane 
przez organizatora projektu.

a) Zainteresowane strony, których dotyczy 
projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym zainteresowane 
organy krajowe, regionalne i lokalne, 
właściciele nieruchomości i obywatele 
mieszkający w pobliżu projektu, 
przedstawiciele opinii publicznej i ich 
stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są 
szczegółowo informowane i proszone o 
konsultację na wczesnym etapie projektu, 
w sposób otwarty i przejrzysty. W 
odpowiednim przypadku właściwy organ 
wspiera aktywnie działania podejmowane 
przez organizatora projektu.

Or. en

Poprawka 835
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Zainteresowane strony, których dotyczy a) Zainteresowane strony, których dotyczy 
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projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym zainteresowane 
organy, właściciele nieruchomości i 
obywatele mieszkający w pobliżu projektu, 
przedstawiciele opinii publicznej i ich 
stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są 
szczegółowo informowane i proszone o 
konsultację na wczesnym etapie projektu, 
w sposób otwarty i przejrzysty. W 
odpowiednim przypadku właściwy organ 
wspiera aktywnie działania podejmowane 
przez organizatora projektu.

projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym zainteresowane 
organy, uwzględniając władze lokalne, 
właściciele nieruchomości i obywatele 
mieszkający w pobliżu projektu, 
przedstawiciele opinii publicznej i ich 
stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są 
szczegółowo informowane i proszone o 
konsultację na wczesnym etapie projektu, 
w sposób otwarty i przejrzysty. W 
odpowiednim przypadku właściwy organ 
wspiera aktywnie działania podejmowane 
przez organizatora projektu.

Or. ro

Poprawka 836
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Zainteresowane strony, których dotyczy 
projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym zainteresowane 
organy, właściciele nieruchomości i 
obywatele mieszkający w pobliżu projektu, 
przedstawiciele opinii publicznej i ich 
stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są 
szczegółowo informowane i proszone o 
konsultację na wczesnym etapie projektu, 
w sposób otwarty i przejrzysty. W 
odpowiednim przypadku właściwy organ 
wspiera aktywnie działania podejmowane 
przez organizatora projektu.

a) Zainteresowane strony, których dotyczy 
projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym zainteresowane 
organy, właściciele nieruchomości i 
obywatele mieszkający w pobliżu projektu, 
przedstawiciele opinii publicznej i ich 
stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są 
szczegółowo informowane i proszone o 
konsultację na właściwym etapie projektu, 
w sposób otwarty i przejrzysty. W 
odpowiednim przypadku właściwy organ 
wspiera aktywnie działania podejmowane 
przez organizatora projektu.

Or. en
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Poprawka 837
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Właściwe organy w miarę możliwości 
zapewniają zwięzłość procedur konsultacji 
społecznych w zakresie projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania. Każda konsultacja 
społeczna obejmuje wszystkie tematy 
istotne na danym etapie procedury, przy 
czym ten sam temat istotny na danym 
etapie procedury nie jest omawiany 
podczas więcej niż jednej konsultacji 
społecznej. Tematy będące przedmiotem 
konsultacji społecznej zostają wyraźnie 
wskazane w treści zawiadomienia o 
konsultacji społecznej.

b) Właściwe organy w miarę możliwości 
zapewniają zwięzłość procedur konsultacji 
społecznych w zakresie projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania. Każda konsultacja 
społeczna obejmuje wszystkie tematy 
istotne na danym etapie procedury. Tematy 
będące przedmiotem konsultacji społecznej 
zostają wyraźnie wskazane w treści 
zawiadomienia o konsultacji społecznej.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zwiększenia udziału społeczeństwa konieczny jest stały dialog i informowanie. Dlatego 
ograniczanie liczby i zakresu konsultacji na poziomie prawodawstwa UE nie jest korzystne. 
Niektóre kontrowersyjne zagadnienia mogą wymagać dalszych dyskusji i dialogu i nie będą 
rozwiązane w trakcie pojedynczych konsultacji. Ponadto ogólnie nie można wykluczyć, że w 
przypadku niektórych projektów pewne zagadnienia mogą wymagać ponownej oceny, aby 
właściwe organy działały zgodnie z prawodawstwem UE w zakresie ochrony środowiska.

Poprawka 838
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Uwagi i zastrzeżenia mogą być 
przedstawiane wyłącznie od momentu 

c) Uwagi i zastrzeżenia mogą być 
przedstawiane wyłącznie od momentu 
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rozpoczęcia konsultacji społecznej do 
momentu upływu terminu.

rozpoczęcia konsultacji społecznej do 
momentu upływu terminu. Dla 
zapewnienia istotnego wkładu 
społeczeństwa i właściwych 
zainteresowanych podmiotów, konsultacje 
powinny trwać dostatecznie długo. 
Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia 
i zakończenia konsultacji powinny być 
ogłaszane ze znacznym wyprzedzeniem 
wobec rozpoczęcia konsultacji.

Or. en

Poprawka 839
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przewidzianych środków; b) przewidzianych środków, w tym 
proponowanych ogólnych miejsc i 
terminów przedmiotowych spotkań;

Or. en

Poprawka 840
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) W związku z konsultacjami 
społecznymi, które muszą zostać 
przeprowadzone przed złożeniem 
dokumentacji wniosku, odpowiedzialne 
strony zobowiązane są przynajmniej do:

4) W związku z konsultacjami 
społecznymi, które muszą zostać 
przeprowadzone przed złożeniem 
dokumentacji wniosku, odpowiedzialne 
strony zobowiązane są przynajmniej do:

Or. en
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Poprawka 841
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikacji broszury informacyjnej o 
objętości nie większej niż 15 stron w jasny 
i zwięzły sposób prezentującej cel i 
wstępny harmonogram projektu, 
przynajmniej trzy alternatywne drogi brane 
pod uwagę, oczekiwane skutki, w tym 
skutki o charakterze transgranicznym, oraz 
potencjalne środki łagodzące;

a) publikacji broszury informacyjnej o 
objętości nie większej niż 15 stron w jasny 
i zwięzły sposób prezentującej cel i 
wstępny harmonogram projektu, 
przynajmniej trzy alternatywne drogi brane 
pod uwagę, oczekiwane skutki, w tym 
skutki o charakterze transgranicznym, oraz 
potencjalne środki łagodzące, które są 
ogłaszane ze znacznym wyprzedzeniem 
przed rozpoczęciem konsultacji, by 
umożliwić wczesne poinformowanie 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 842
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informowania o projekcie wszystkich 
zainteresowanych stron, których on 
dotyczy, przy pomocy strony internetowej, 
o której mowa w art. 10 ust. 7, oraz innych 
odpowiednich środków informacyjnych;

b) informowania o projekcie wszystkich 
zainteresowanych stron, których on 
dotyczy, przy pomocy strony internetowej, 
o której mowa w art. 7 ust. 7, oraz innych 
odpowiednich środków informacyjnych, 
zapewniając, by wszystkie zainteresowane 
strony były poinformowane w takim 
momencie, który umożliwi im wniesienie 
istotnego wkładu;

Or. en
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Poprawka 843
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Przedmiotowe spotkania, o których 
mowa w pkt. 4 lit. c), odbywają się w 
miejscu i terminie umożliwiającym udział 
możliwie jak największej liczby 
zainteresowanych stron. Właściwe organy 
mogą zobowiązać organizatorów projektu 
do ułatwienia uczestnictwa 
zainteresowanych stron, które nie 
mogłyby w przeciwnym razie uczestniczyć 
z przyczyn finansowych lub innych.

Or. en

Poprawka 844
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 5 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Na stronie internetowej projektu 
udostępnione zostają przynajmniej:

5) Na stronie internetowej projektu 
udostępnione zostają przynajmniej, lecz 
bez ujawniania informacji poufnych:

Or. en

Poprawka 845
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 5 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) plany projektu i konsultacji 
społecznych, z wyraźnym wskazaniem dat 
i miejsc konsultacji społecznych i 
wysłuchań;

b) plany projektu i konsultacji 
społecznych, z wyraźnym wskazaniem dat 
i miejsc konsultacji społecznych i 
wysłuchań oraz tematyki tych wysłuchań;

Or. en


