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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz w 
art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego 
i uchylającego dyrektywę 2004/67/WE
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0363),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C7-0097/2009),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

dywersyfikację dróg i źródeł zaopatrzenia 
na terenie Wspólnoty i poza nim, w tym w 
instalacje do skroplonego gazu ziemnego.
Z tych względów konieczne jest przyjęcie 
środków mających na celu wspieranie 
takiej dywersyfikacji w perspektywie 
długoterminowej.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Należy potraktować priorytetowo 
budowę nowej infrastruktury 
transgranicznej koniecznej do osiągnięcia 
celu co najmniej 10% połączeń 
wzajemnych energii elektrycznej i gazu do 
roku 2010 zgodnie z konkluzjami 
prezydencji z marca 2007 r.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Istotne jest zawarcie wcześniejszych 
uzgodnień między wzajemnie połączonymi 
systemami w odniesieniu do bilansowania 
i dostaw, tak aby w sytuacjach 
nadzwyczajnych zagwarantować 
optymalne wykorzystanie dostępnych 
połączeń wzajemnych.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy zdefiniować odpowiednio 
zharmonizowane standardy w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw, obejmujące co 
najmniej sytuację, jaka miała miejsce w 
styczniu 2009 r., z uwzględnieniem różnic 
między państwami członkowskimi, nie 
powodując przy tym nieuzasadnionego i 
nadmiernego obciążenia przedsiębiorstw 
gazowych, w tym nowych uczestników
rynku i małych przedsiębiorstw.

(16) Należy zdefiniować odpowiednio 
zharmonizowane standardy w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw, obejmujące co 
najmniej sytuację, jaka miała miejsce w 
styczniu 2009 r., z uwzględnieniem różnic 
między państwami członkowskimi, nie 
powodując przy tym nieuzasadnionego i 
nadmiernego obciążenia przedsiębiorstw 
gazowych, w tym nowych uczestników 
rynku i małych przedsiębiorstw, oraz 
odbiorców końcowych.

Or. en

Uzasadnienie

Duzi odbiorcy końcowi mogą przyczyniać się w znaczącym stopniu do rozwiązywania sytuacji 
nadzwyczajnych dzięki możliwościom przestawiania się na inne rodzaje paliwa. W związku 
z tym nie należy ograniczać takiego ewentualnego wkładu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Związane z bezpieczeństwem dostaw 
aspekty długofalowego planowania 
inwestycji w odpowiednie zdolności 
transgraniczne i w inną infrastrukturę, 
zapewniające długookresową zdolność 
systemu do zagwarantowania 
bezpieczeństwa dostaw i zaspokojenia 
uzasadnionego zapotrzebowania, zostały 
uwzględnione w dyrektywie …/…/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady 
[dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego i 

(20) Związane z bezpieczeństwem dostaw 
aspekty długofalowego planowania 
inwestycji w odpowiednie zdolności 
transgraniczne i w inną infrastrukturę, 
zapewniające długookresową zdolność 
systemu do zagwarantowania 
bezpieczeństwa dostaw i zaspokojenia 
uzasadnionego zapotrzebowania, zostały 
uwzględnione w dyrektywie 2009/73/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 
lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego gazu ziemnego.
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uchylającej dyrektywę 2003/55/WE]. 
Spełnienie standardów w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw może wymagać 
okresu przejściowego, umożliwiającego 
realizację niezbędnych inwestycji. 
Podstawowym narzędziem identyfikacji 
inwestycji niezbędnych na szczeblu 
wspólnotowym jest dziesięcioletni plan 
rozwoju sieci sporządzony przez ENTSO-
G i nadzorowany przez ACER. 

Spełnienie standardów w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw może wymagać 
okresu przejściowego, umożliwiającego 
realizację niezbędnych inwestycji.
Podstawowym narzędziem identyfikacji 
inwestycji niezbędnych na szczeblu 
wspólnotowym celem wdrożenia 
wymogów infrastrukturalnych 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
oraz przeprowadzenia oceny ryzyka na 
poziomie Wspólnoty jest dziesięcioletni 
plan rozwoju sieci sporządzony przez 
ENTSO-G i nadzorowany przez ACER.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

W zwykłych warunkach za koordynację współpracy z krajami producenckimi odpowiadają 
przedsiębiorstwa, a za nadzór – państwa członkowskie. Uprawnienia Komisji można 
zwiększyć wyłącznie w ramach UE. W stosunku do krajów produkujących gaz spoza UE 
Komisja powinna wystąpić z wnioskiem o powierzenie grupie zadaniowej monitorowania 
przepływu gazu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają definicje przewidziane 
w dyrektywie 2009/XXX/WE („dyrektywie 
w sprawie gazu”) i w rozporządzeniu 
2009/XX/WE („rozporządzeniu w sprawie 
agencji”).

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają definicje przewidziane 
w dyrektywie 2009/73/WE („dyrektywie w 
sprawie gazu”), rozporządzeniu (WE) nr 
715/2009 („rozporządzenie w sprawie 
gazu”) i w rozporządzeniu (WE) nr 
715/2009 („rozporządzeniu w sprawie 
agencji”).
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Or. en

Uzasadnienie

Celem zachowania spójności i jasności definicji należy wprowadzić też odniesienie do 
rozporządzenia w sprawie gazu z trzeciego pakietu dotyczącego wewnętrznego rynku energii.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Gwarancją wiarygodności krajowego właściwego organu oraz wszelkich proponowanych 
przez niego środków jest swoboda jego działania bez ryzyka ingerencji politycznej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zapewnia koordynację 
pomiędzy właściwymi organami na 

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

szczeblu wspólnotowym w ramach Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu, o której mowa w 
art. 10, w szczególności w sytuacji stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie oraz przy 
ocenie środków, o których mowa w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z tym, że Grupa Koordynacyjna ds. Gazu będzie zaangażowana w działania 
w sytuacji stanu nadzwyczajnego, powinna ona uczestniczyć w etapach prewencji.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Długofalowe środki na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw
Najpóźniej rok po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedłoży sprawozdanie zawierające 
proponowane środki regulacyjne, które 
można będzie wdrożyć celem 
zróżnicowania na poziomie Wspólnoty 
geograficznych źródeł gazu i dróg jego 
dostaw do UE. Sprawozdanie powinno 
obejmować w szczególności ocenę roli 
instalacji LNG.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest dalsze rozwijanie długoterminowej strategii bezpieczeństwa dostaw gazu na 
szczeblu Wspólnoty.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Wzmocnienie roli Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu ma kluczowe znaczenie dla właściwego 
reagowania kryzysowego.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Grupa Koordynacyjna ds. Gazu, ACER i ENTSO-G odgrywają zasadniczą rolę w określaniu 
regionalnych stref współpracy i powinny być w pełni zaangażowane w ten proces.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja dokonuje oceny planów 
wszystkich państw członkowskich w 
terminie sześciu miesięcy od ich 
otrzymania od właściwych organów. 
Komisja konsultuje te plany z ENTSO-G, 
ACER, Grupą Koordynacyjną ds. Gazu 

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

oraz z innymi zainteresowanymi stronami.
W przypadku uznania, że plan jest 
nieskuteczny w odniesieniu do 
ograniczenia zagrożeń zidentyfikowanych 
w ocenie ryzyka lub niespójny ze 
scenariuszami ryzyka czy też z planem 
wspólnotowym, lub z planami innych 
państw członkowskich, bądź że jest 
niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi przepisami 
prawa wspólnotowego, Komisja zwraca się
o zweryfikowanie takiego planu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić pojęcie „planu wspólnotowego” z uwagi na obecność definicji stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić pojęcie „planu wspólnotowego” z uwagi na obecność definicji stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie. Należy też wprowadzić odpowiednie zapisy na wypadek, 
gdyby przygotowane zostały plany regionalne.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 31 marca 2014 r.; 1. W terminie [do dnia 31 marca 2016 r.; 
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trzech lat od wejścia w życie] właściwe 
organy doprowadzą do tego, aby w 
przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu 
największej infrastruktury pozostała 
infrastruktura (standard N-1) posiadała 
zdolność dostarczania ilości gazu 
niezbędnej do zaspokojenia całkowitego 
zapotrzebowania na gaz na obszarze 
analizowanym przez okres sześćdziesięciu 
dni nadzwyczajnie wysokiego 
zapotrzebowania na gaz podczas 
najzimniejszych okresów, występujących 
statystycznie raz na dwadzieścia lat.

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

Or. en

Uzasadnienie

Trzyletni okres na spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, nie jest zgodny 
z terminami budowy nowej infrastruktury. Taki okres nie uwzględnia w szczególności czasu 
trwania procedur administracyjnych, które powodują, że okres budowy nowej infrastruktury 
służącej do przesyłu gazu wynosi 5-6 lat.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
wszystkich połączeniach wzajemnych, z 
wyjątkiem tych, w odniesieniu do których 
Komisja na wniosek właściwego organu 
podejmie decyzję, że dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu nie 
prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa
dostaw w żadnym państwie członkowskim. 
W przypadku zmiany okoliczności decyzja 
ta może zostać poddana przeglądowi. 
Poziom zdolności przesyłowej dla 
przepływu dwukierunkowego musi zostać 
osiągnięty w sposób opłacalny i 

5. W terminie trzech lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
operatorzy systemów przesyłowych 
udostępnią stałe fizyczne zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu na 
tych połączeniach wzajemnych, w 
przypadku których dodatkowe zdolności 
dwukierunkowego przesyłania gazu 
zwiększają bezpieczeństwo dostaw w 
żadnym państwie członkowskim. Poziom 
zdolności przesyłowej dla przepływu 
dwukierunkowego musi zostać osiągnięty 
w sposób opłacalny i uwzględniać 
przynajmniej zdolność wymaganą dla 
spełnienia standardu w zakresie dostaw 
określonego w art. 7. Jeżeli niezbędne są 
dodatkowe inwestycje w inne części 



PE430.654v01-00 16/35 PR\795949PL.doc

PL

uwzględniać przynajmniej zdolność 
wymaganą dla spełnienia standardu w 
zakresie dostaw określonego w art. 7. W
trakcie tego dwuletniego okresu 
operatorzy systemów przesyłowych gazu 
dostosowują funkcjonowanie całego 
systemu przesyłowego tak, aby umożliwić 
dwukierunkowy przepływ gazu.

systemu przesyłowego, ust. 7 ma 
zastosowanie również to tych inwestycji.

Właściwe organy gwarantują, że ocena 
połączeń wzajemnych będzie poddawana 
regularnym przeglądom w przypadku 
zmiany okoliczności, szczególnie poprzez 
aktualizację krajowego planu działań 
zapobiegawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Dwuletni okres na zapewnienie stałej fizycznej zdolności dwukierunkowego przesyłania gazu 
na wszystkich połączeniach wzajemnych jest możliwy tylko w przypadku niewielkich zmian 
w infrastrukturze. Jeżeli konieczne są większe prace, na przykład dodanie kompresorów, 
okres ten nie jest zgodny z harmonogramem budowy nowej infrastruktury. Przedmiotowy 
artykuł powinien uwzględniać niezbędne inwestycje w inne części systemu przesyłowego. 
Ostatnie zdanie jest zbędne.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. W ramach zatwierdzania taryf lub ich 
metodologii zgodnie z art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE krajowe organy 
regulacyjne wprowadzają odpowiednie 
zachęty i uwzględniają koszty spełnienia 
standardu N-1 oraz koszty udostępnienia 
stałych zdolności dwukierunkowego 
przesyłania gazu. W przypadku gdy koszty 
ponoszone są w większej liczbie państw 
członkowskich lub w jednym państwie 
członkowskim z korzyścią dla innego 
państwa członkowskiego, o podziale 
kosztów wspólnie zadecydują krajowe 
organy regulacyjne wszystkich państw 
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członkowskich, których to dotyczy, przed 
podjęciem jakiejkolwiek decyzji 
inwestycyjnej. Każda decyzja inwestycyjna 
tego typu powinna być zatwierdzana przez 
krajowy organ regulacyjny pod kątem 
związanych z nią kosztów oraz podziału 
takich kosztów pomiędzy wszystkie 
odnośne krajowe organy regulacyjne.
Przy podziale kosztów między 
zaangażowane państwa członkowskie 
należy uwzględnić stosunek, w jakim 
każde państwo członkowskie czerpie 
korzyści z inwestycji pod względem 
bezpieczeństwa dostaw. Zastosowanie ma 
art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wspierania inwestycji w infrastrukturę o wartości dodanej pod względem 
bezpieczeństwa dostaw należy wprowadzić odpowiednie zachęty. We wniosku Komisji brakuje 
szczegółów dotyczących udziału w kosztach w sytuacji, gdy inwestycja jest realizowana na 
rzecz innego lub kilku innych państw członkowskich.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Właściwy organ podejmuje odpowiednie
środki w celu zapewnienia dostaw gazu do 
odbiorców chronionych przez okres 
sześćdziesięciu dni, również w przypadku 
stanu nadzwyczajnego zdefiniowanego w 
art. 9 ust. 2. Po upływie sześćdziesięciu dni 
lub na bardziej rygorystycznych 
warunkach niż te określone w ust. 1,
właściwy organ stara się zapewnić ciągłość 
dostaw do odbiorców chronionych tak 
długo, jak to możliwe.

Or. en
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Uzasadnienie
Przedmiotowe rozporządzenie uwzględnia tylko jeden scenariusz. Musi wziąć pod uwagę, że 
podstawowy scenariusz może się znacznie różnić pod względem natężenia lub długości; 
dlatego też powinna istnieć dźwignia dla właściwych organów, aby mogły zaradzić różnego 
rodzaju kryzysom, przyznając jednocześnie, że mogą istnieć pewne ograniczenia.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie [do dnia 30.09.10 r.; sześciu 
miesięcy od wejścia w życie] każdy 
właściwy organ dokona pełnej oceny 
ryzyka związanego z bezpieczeństwem 
dostaw gazu w jego państwie 
członkowskim:

1. W terminie [do dnia 30.09.10 r.; sześciu 
miesięcy od wejścia w życie] Komisja i
każdy właściwy organ dokonają pełnej 
oceny ryzyka związanego z 
bezpieczeństwem dostaw gazu
odpowiednio w UE i danym państwie 
członkowskim:

Or. en

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) z uwzględnieniem wszystkich 
stosownych okoliczności krajowych i 
regionalnych;

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

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich gaz jest wykorzystywany jako główne źródło produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej, w związku z czym zabezpieczenie dostaw energii i ogrzewania 
miejskiego odbiorcom chronionym także powinno zostać uwzględnione w ocenie ryzyka.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że środki nierynkowe powinny być wykorzystywane 
jedynie w ostateczności. 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) zawiera zestawienie określonych z 
góry działań na rzecz zapewnienia 
dostępności gazu w przypadku sytuacji 
nadzwyczajnej. Działania takie mogą 
obejmować umowy transgraniczne 
pomiędzy państwami członkowskimi lub 
przedsiębiorstwami gazowymi.
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Or. en

Uzasadnienie

Z wniosku Komisji wynika, że mechanizmy kompensacji powinny mieć zastosowanie jedynie 
do kosztu gazu niedostarczonego do odbiorców gazu w wyniku wprowadzenia środka 
nadzwyczajnego. Umowy handlowe będą już podlegały właściwemu organowi na mocy art. 
12; nie ma zatem potrzeby wymieniania ich odrębnie w „zestawieniu”.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Stan wczesnego zagrożenia: gdy 
istnieją konkretne, poważne i wiarygodne 
informacje, być może uzyskane za pomocą 
mechanizmu wczesnego ostrzegania, że 
może dojść do zdarzenia, które doprowadzi 
do pogorszenia warunków dostawy; na tym 
poziomie rynek może rozwiązać problem 
bez ingerencji właściwego organu.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Stan nadzwyczajny: gdy wystąpi 
nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie 
lub zakłócenie w dostawach za 
pośrednictwem największej infrastruktury 
lub z największego źródła i gdy istnieje 
realne zagrożenie, że standardu w zakresie 
dostaw do odbiorców chronionych nie da 
się dłużej spełniać za pomocą samych 
instrumentów rynkowych i że konieczna 
jest interwencja właściwego organu w 
ramach planu na wypadek sytuacji 
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nadzwyczajnej.
Instrumenty oparte na mechanizmach 
rynkowych (na szczeblu krajowym, 
regionalnym lub wspólnotowym) powinny 
mieć pierwszeństwo przy łagodzeniu 
skutków zakłócenia w dostawach, nawet w 
sytuacji nadzwyczajnej.

Or. en

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich gaz jest wykorzystywany jako główne źródło produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej; istotne jest zabezpieczenie dostaw energii i ogrzewania 
miejskiego odbiorcom chronionym. Powinno to mieć na celu zapewnienie, że odbiorcy 
chronieni nie doświadczają przerw w dostawie energii ze względu na kryzys gazowy.

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Plan na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej jest aktualizowany co dwa 
lata.
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Or. en

Uzasadnienie

Ocena ryzyka jest powtarzana co dwa lata, w związku z czym co dwa lata jest też 
aktualizowany plan działań zapobiegawczych. Poprawka ta dodaje odpowiadający temu 
wymóg odnośnie do planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja ogłasza stan nadzwyczajny we 
Wspólnocie, jeżeli co najmniej jeden 
właściwy organ zgłosił stan nadzwyczajny 
zgodnie z art. 9 ust. 6 lub w przypadku 
utraty przez Wspólnotę więcej niż 10 % 
dziennych dostaw gazu z krajów trzecich w 
ocenie ENTSO-G. Na wniosek właściwego 
organu Komisja może ogłosić stan
nadzwyczajny we Wspólnocie dla 
szczególnie dotkniętych regionów 
geograficznych obejmujących więcej niż 
jedno państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie kryzysowe na szczeblu krajowym/regionalnym jest często skuteczniejsze w 
przeciwdziałaniu kryzysowi dostaw. Progi te niekoniecznie w pełni odzwierciedlają 
ewentualny regionalny kryzys na poziomie UE w przypadku utraty mniej niż 10% dostaw, 
kiedy również niezbędna byłaby interwencja Wspólnoty.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

nadzwyczajnego we Wspólnocie Komisja 
zwołuje posiedzenie Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu. Przy 
prowadzeniu prac Komisja i Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu uwzględniają:
a) środki zastosowane przez branżę 
gazową w ramach pierwszej reakcji na 
poważne zakłócenie w dostawach;
b) środki podjęte przez państwa 
członkowskie, na przykład środki zawarte 
w planie działań zapobiegawczych i planie 
na wypadek sytuacji nadzwyczajnej.

Or. en

Uzasadnienie

Zwołanie Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu nie powinno być opcjonalne. Komisja powinna 
zwołać tę Grupę w przypadku stanu nadzwyczajnego we Wspólnocie, aby szybko podjąć 
działanie.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Podczas stanu nadzwyczajnego we 
Wspólnocie Komisja zapewnia 
koordynację działań właściwych organów
za pośrednictwem Grupy Koordynacyjnej 
ds. Gazu. W szczególności Komisja 
zapewnia wymianę informacji, pilnuje aby 
działania podejmowane na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu regionalnym 
były spójne i skuteczne w odniesieniu do 
szczebla wspólnotowego oraz koordynuje 
działania dotyczące krajów trzecich. 
Komisja zwoła grupę ds. zarządzania 
kryzysowego, w skład której wchodzić 
będą w szczególności przedstawiciele 
branży oraz państw członkowskich 
dotkniętych sytuacją nadzwyczajną.
Komisja organizuje zadania i obowiązki 
takiej grupy ds. zarządzania kryzysowego 
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przy uwzględnieniu uprawnień Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu. Komisja czuwa 
nad tym, aby Grupa Koordynacyjna ds. 
Gazu była regularnie informowana o 
pracach podjętych przez grupę ds. 
zarządzania kryzysowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zwołanie Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu nie powinno być opcjonalne. Komisja powinna 
zwołać tę Grupę w przypadku stanu nadzwyczajnego we Wspólnocie, aby szybko podjąć 
działanie. Grupa ds. zarządzania kryzysowego regularnie informuje Grupę Koordynacyjną 
ds. Gazu.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
działania podjęte w stanie nadzwyczajnym 
we Wspólnocie przez właściwy organ lub 
przedsiębiorstwa gazowe są 
nieodpowiednie lub że stanowią poważne 
zagrożenie dla sytuacji w innym państwie 
członkowskim, Komisja powiadamia dany 
właściwy organ lub przedsiębiorstwo 
gazowe o tym, dlaczego uważa, że podmiot 
ten powinien zmienić podjęte działania.

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

W terminie trzech dni od tego 
powiadomienia właściwy organ, którego to 
dotyczy, dokonuje zmiany podjętych 
działań i informuje o tym Komisję lub
przesyła należycie uzasadnioną 
odpowiedź, wyjaśniając, dlaczego dane 
działanie jest uzasadnione, przy pełnym 
uwzględnieniu skutków handlowych dla 
przedsiębiorstw gazowych, i jakie 
mechanizmy kompensacji są dostępne. W 
takim przypadku Komisja może zmienić
lub wycofać swoje żądanie.

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

postanowi nie zmieniać ani nie wycofywać 
swojego żądania, informuje właściwy 
organ o tym, dlaczego uważa jego 
uzasadnienie za niedopuszczalne. W takim 
przypadku właściwy organ zastosuje się 
niezwłocznie do żądania Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie wniosku Komisji jest zbyt mocne i nie zmusza jej do uzasadnienia odrzucenia  
argumentów przedstawionych przez właściwy organ. Komisja także powinna uzasadnić swoje 
decyzje.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Właściwy organ ani przedsiębiorstwa 
gazowe nie mogą w żadnym momencie 
wprowadzić jakichkolwiek środków 
ograniczających przepływ gazu w ramach 
rynku wewnętrznego, niezależnie od ich 
obowiązków prawnych w zakresie 
zdrowia, bezpieczeństwa i kwestii 
dotyczących ochrony środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa muszą przestrzegać przepisów dotyczących powyższych kwestii. Nowe 
przepisy nie powinny stać z nimi w sprzeczności.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W stanie nadzwyczajnym we 
Wspólnocie państwa członkowskie 

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

gwarantują utrzymanie transgranicznego 
dostępu do instalacji magazynowych w 
oparciu o dotychczas obowiązujące 
umowy handlowe i nie wprowadzają 
jakichkolwiek przepisów prawa, które w 
niewłaściwy sposób ograniczałyby dopływ 
gazu do dotkniętych rynków.

Or. en

Uzasadnienie

Należało wyjaśnić, że dostęp ten jest zapewniany w oparciu o umowy handlowe, aby umowy 
te podlegały ochronie.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z pozostałym tekstem wniosku Komisji.
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Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Grupa Koordynacyjna ds. Gazu jest doskonałym forum, na którym możliwy jest przegląd 
planów, aby uwzględnić najlepsze wzorce z innych państw członkowskich i sprawdzić, czy 
możliwe jest usunięcie niespójności na poziomie UE.

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Grupa Koordynacyjna ds. Gazu 
uczestniczy w definiowaniu regionów w 
celu wdrożenia skuteczniejszych środków 
zapewniających dostawy gazu. 
Powinna przy tym uwzględnić: 
a) wyniki oceny ryzyka; 
b) lokalizację istniejących i planowanych 
infrastruktur i szlaków dostaw;
c) istniejące połączenia solidarnościowe 
lub połączenia utworzone między 
państwami członkowskimi.
Aby osiągnąć solidarność na szczeblu 
regionalnym, Grupa Koordynacyjna ds. 
Gazu utworzy specjalne podgrupy 
zajmujące się kwestiami bezpieczeństwa 
dostaw na poziomie regionu.

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to zgodne z wcześniejszą poprawką dotyczącą zdefiniowania regionów dla celów planów 
regionalnych.

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wielkość przepływów na godzinę powinna być określona w jednostkach na godzinę, a nie na 
dobę.

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) właściwe organy przekazują Komisji 
następujące informacje na temat umów 
zawartych przez przedsiębiorstwa gazowe 
w poszczególnych państwach 
członkowskich z dostawcami z krajów 
trzecich w zbiorczej formie:

Or. en

Uzasadnienie

Aby podjąć odpowiednie środki w czasie stanu nadzwyczajnego, wszystkie odpowiednie 
organy, zarówno krajowe, jak i wspólnotowe, powinny posiadać niezbędne dane. Poufne 
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informacje handlowe powinny być jednak traktowane ze szczególną ostrożnością, ponieważ 
jakikolwiek ich wyciek mógłby spowodować poważne problemy przedsiębiorstw gazowych w 
Unii i poza nią.

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Aby podjąć odpowiednie środki w czasie stanu nadzwyczajnego, wszystkie odpowiednie 
organy, zarówno krajowe, jak i wspólnotowe, powinny posiadać niezbędne dane. Poufne 
informacje handlowe powinny być jednak traktowane ze szczególną ostrożnością, ponieważ 
jakikolwiek ich wyciek mógłby spowodować poważne problemy przedsiębiorstw gazowych w 
Unii i poza nią.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – lista 2 "Strona popytowa" – punktator 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

- możliwość przestawienia się na paliwa 
alternatywne w elektrowniach 
przemysłowych i zakładach 
energetycznych (w tym przypadku 
dodatkowe emisje gazów cieplarnianych 
wynikające z obowiązkowej zmiany paliwa 
nie powinny być objęte system handlu 
uprawnieniami do emisji)

Or. en

Uzasadnienie

Przymusowe przestawienie generatorów na korzystanie z bardziej emisyjnych źródeł energii 
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nie powinno być objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – lista 2 "Strona popytowa" – punktator 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- poprawa efektywności skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wydajność energetyczna jest celem długoterminowej polityki, a nie bezpośrednią reakcją na 
kryzys.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – lista 2 "Strona popytowa"– punktator 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- większe wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii

- większe wykorzystywanie energii
elektrycznej produkowanej ze źródeł 
alternatywnych dla gazu

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł jest celem długoterminowej polityki, a nie 
bezpośrednią reakcją na kryzys.
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UZASADNIENIE

I. Wstęp

Pełny zestaw europejskich środków politycznych, zawartych głównie w komunikacie 
w sprawie europejskiej polityki energetycznej ze stycznia 2007 r.1, stanowi reakcję na 
wyzwania związane z bezpieczeństwem dostaw energii. Oprócz dyrektywy 2004/67/WE, całe 
ramy regulacyjne dotyczące infrastruktury i połączeń wzajemnych w branży gazowniczej 
przyczyniają się pośrednio do realizacji tego celu poprzez (i) wytyczne w sprawie 
transeuropejskich sieci energetycznych (projekty TEN-E)2 oraz (ii) tzw. trzeci pakiet 
dotyczący wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu przyjęty w czerwcu 2009 r. Środki 
legislacyjne przyjęte w celu integracji rynku gazu poprzez określenie przepisów dotyczących 
dostępu stron trzecich do magazynów gazu i instalacji do skroplonego gazu ziemnego, a także 
dotyczące przejrzystości w odniesieniu do rezerw gazu3 przyczynią się do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego. Podobnie Parlament stwierdził, że wspieranie solidarności 
regionalnej, tworzenie połączeń wzajemnych gazu za pośrednictwem dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci oraz zdecydowany proces harmonizacji warunków dostępu do sieci poprzez 
współpracę operatorów systemów przesyłowych stanowiły kluczowe elementy pakietu 
legislacyjnego4.

Międzynarodowe aspekty bezpieczeństwa dostaw energii poruszono również w rezolucjach5, 
w których podkreślono konieczność dalszego rozwoju wspólnej strategii energetycznej dla 
Europy, która obejmowałaby producentów, dystrybutorów i odbiorców, umożliwiałaby im 
zajęcie wspólnego stanowiska oraz doprowadziła do powstania przejrzystego 
i zrównoważonego systemu energetycznego, który poprawiłby regionalną dywersyfikację 
dostaw energii. Parlament zachęcał również zdecydowanie do opracowania planu działania 
dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego i solidarności energetycznej w UE, który 
obejmowałby przegląd mechanizmów reagowania kryzysowego.

W tym kontekście sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego i uchylającego dyrektywę 
2004/67/WE, ponieważ jest to akt prawny stanowiący zdecydowaną odpowiedź na 
rzeczywisty problem, w którego obliczu stoi Unia Europejska. Stało się to oczywiste w czasie 
kryzysu gazowego między Rosją i Ukrainą minionej zimy, który poważnie dotknął miliony 
europejskich obywateli i naszą gospodarkę. W tym sensie Parlament Europejski wystąpił 
o taką inicjatywę za pośrednictwem swoich rezolucji i sprawozdawca jest przekonany, że 
w nadchodzących miesiącach posłowie poświęcą tej kwestii należytą uwagę.
                                               
1 COM(2007)001.
2 Decyzja 1364/2006, Dz.U. L 262 z 22.9.2006, s. 1-23 
3 Dyrektywa 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu 
ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE, Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s.94; Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 36.
4 Rozporządzenie (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s.36.
5 Rezolucja PE z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie drugiego strategicznego przeglądu sytuacji energetycznej 
(2008/2239(INI)), T6-038/2009;
rezolucja PE z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa energetycznego, T7-
0021/2009.
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Sprawozdawca jest mocno przekonany, że pełne i szybkie wdrożenie takiego rozporządzenia 
obok przepisów dotyczących wewnętrznego rynku energii zmniejszy znacząco podatność UE
na zakłócenia w zewnętrznych dostawach, a także wzmocni wiodącą rolę europejskich 
przedsiębiorstw gazowych na świecie oraz geopolityczną pozycję Unii jako strategicznego 
partnera na skalę światową. 

II. Główne kwestie poruszone przez sprawozdawcę

1. Kwestie poruszone w projekcie sprawozdania

Sprawozdawca uważa, że we wniosku dotyczącym rozporządzenia szereg kwestii wymaga 
dopracowania i w związku z tym proponuje kilka zmian w następujących obszarach:

a. Rola przedsiębiorstw

Podczas gdy punkty preambuły i ocean skutków określają niezwykle jasno, że zaradzenie 
kryzysowi wymaga trzech kroków (1. rynek, 2. państwa członkowskie, 3. Wspólnota), rola 
przedsiębiorstw wydaje się zanikać w tekście prawnym, w związku z czym należy ją 
zaakcentować w tekście w szeregu obszarów, szczególnie w odniesieniu do roli Grupy 
Koordynacyjnej ds. Gazu oraz trzech stanów kryzysowych, o których mowa w artykule 
dotyczącym sytuacji nadzwyczajnej i stanów kryzysowych.

b. Odwrócenie przepływu

W obecnym tekście proponuje się, by wszystkie połączenia posiadały zdolność odwrócenia 
przepływu. Zdaniem sprawozdawcy zapis ten wykracza zbyt daleko zarówno pod względem 
ekonomicznym, jak i pod względem bezpieczeństwa dostaw. Na przykład nie ma sensu 
posiadanie mechanizmu odwrócenia przepływu w połączeniach z krajami-dostawcami. 
Właściwe organy na szczeblu krajowym i Grupy Koordynacyjna ds. Gazu na szczeblu UE 
powinny określić te połączenia, w których przypadku zdolność odwrócenia przepływu byłaby 
opłacalna i stanowiłaby wartość dodaną dla bezpieczeństwa dostaw w czasach kryzysu. 

c. Plan działań zapobiegawczych i plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej

Sprawozdawca uważa, że podobnie jak państwa członkowskie Komisja powinna również 
opracować plan działań zapobiegawczych i plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej na 
poziomie UE celem jak najlepszego reagowania w przypadku ogłoszenia stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie.

d. Stan nadzwyczajny we Wspólnocie

Zgodnie z obecnym tekstem 10-procentowy spadek dostaw gazu z importu jest uznawany za 
limit, którego osiągnięcie jest równoznaczne z automatycznym ogłoszeniem stanu 
nadzwyczajnego we Wspólnocie. Jednak sprawozdawca uważa, że limit ten nie uwzględnia 
wielu sytuacji, w których dane państwo członkowskie może zostać dotknięte kryzysem w 
wyniku utraty 100% dostaw, podczas gdy na poziomie UE zakłócenia w dostawach gazu nie 
osiągnęły jeszcze 10%. Z tego względu sprawozdawca zaostrzył przepisy w artykule 
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dotyczącym możliwości ogłoszenia stanu nadzwyczajnego we Wspólnocie dla określonego 
obszaru geograficznego. Należy to połączyć z określonym wspólnotowym mechanizmem 
solidarnościowym, wdrażanym jednak na poziomie regionalnym. 

e. Udział w kosztach nowych międzynarodowych inwestycji w infrastrukturę

Większość państw członkowskich wyraziła obawy w odniesieniu do kosztów budowy lub 
modernizacji nowej infrastruktury. Jest to szczególnie istotne, ponieważ wdrożenie 
przedmiotowego rozporządzenia będzie oznaczało w wielu przypadkach budowę 
infrastruktury w jednym państwie członkowskim w interesie innego państwa członkowskiego. 
Trzeci pakiet dotyczący wewnętrznego rynku energii przewiduje już mechanizmy dla 
specyficznej kwestii transgranicznych połączeń wzajemnych. W związku z tym 
sprawozdawca uważa, że mechanizmy te mogłyby być również wykorzystywane 
w przypadku innych rodzajów infrastruktury, takich jak odwrócenie przepływu. Dodaje on 
wyraźne odniesienie do zasady proporcjonalności przy udziale w kosztach w odniesieniu do 
korzyści związanych z bezpieczeństwem dostaw.

f. Środki nierynkowe

Sprawozdawca wyraził przy wielu okazjach wolę bardziej konkretnego określenia progów, 
przy jakich państwa członkowskie mogą ingerować w rynek. Zdaje on sobie sprawę z tego, że 
choć środki te mogą być wprowadzone jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach, to w 
przypadku ich wykonania przez właściwe organy, mogą one spowodować krótko- lub 
długoterminowe skutki dla prawidłowego funkcjonowania rynku. Sprawozdawca podkreślił w 
związku z tym w odnośnych częściach tekstu, że mechanizmy nierynkowe powinny być 
wykorzystywane jedynie w ostateczności. 

g. Wymiana informacji

Sprawozdawca jest przekonany, że aby podjąć odpowiednie środki w czasie stanu 
nadzwyczajnego, wszystkie odpowiednie organy, zarówno krajowe, jak i wspólnotowe, 
powinny posiadać niezbędne dane. Poufne informacje handlowe powinny być jednak 
traktowane ze szczególną ostrożnością, ponieważ jakikolwiek ich wyciek mógłby 
spowodować poważne problemy przedsiębiorstw gazowych w Unii i poza nią. W związku z 
tym proponuje, aby dane te były scentralizowane na poziomie krajowym i przekazywane 
Komisji przez właściwe organy w zbiorczej formie. 

h. Rola sektora energii elektrycznej

Sprawozdawca ma świadomość tego, że w krajach, w których energia elektryczna dla 
gospodarstw domowych pochodzi głównie z gazu należy podjąć konkretne działania w celu 
zagwarantowania ciągłości dostaw dla odbiorców chronionych. W tym celu włącza ten 
element do zakresu opracowania ocen ryzyka i planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej.

i. Inne kwestie

Sprawozdawca proponuje nowy artykuł o środkach długoterminowej strategii bezpieczeństwa 
dostaw gazu, gdzie Komisja powinna przedstawić sprawozdanie dotyczące możliwości 
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zróżnicowania – na szczeblu Wspólnoty – geograficznych źródeł i szlaków dostaw do UE, a 
także dokonać pełnej oceny roli instalacji LNG. Wzmacnia również brzmienie tekstu 
zawierającego odniesienia do wagi osiągnięcia większego potencjału połączeń wzajemnych 
między państwami członkowskimi.

Sprawozdawca uważa również, że tekst w obecnym brzmieniu przewiduje działania 
zapobiegawcze dla ograniczonej liczby sytuacji oraz że powinno to umożliwić większą 
elastyczność w przypadku gdy kryzys przybiera różną formę pod względem długości lub 
natężenia.

2. Kwestie nieporuszone w projekcie sprawozdania na tym etapie procedury

Sprawozdawca celowo nie poruszył w projekcie sprawozdania dwóch szczególnych kwestii, 
uznając, że ze względu na ich złożoność, powinny zostać jeszcze szczegółowo omówione 
przez posłów. Chciałby jednak wyjaśnić, co zamierza osiągnąć w tych sprawach w 
ostatecznym tekście.

a. Definicja „odbiorców chronionych”

Obecna definicja w tekście jest jednocześnie zbyt szeroka i zbyt zawężająca. Zbyt szeroka, 
ponieważ możliwość objęcia nią każdego MŚP podłączonego do sieci gazowej otwiera drogę 
do włączenia do tej kategorii sektorów, które nie powinny być uważane za sektory o 
kluczowym znaczeniu w dobie kryzysu. Zbyt zawężająca, ponieważ wymienia jedynie 
„szkoły i szpitale” jako ewentualne odstępstwa, a nie inne służby o kluczowym znaczeniu, 
takie jak na przykład straż pożarna. Sprawozdawca uważa, że skoro definicja ta ma 
zasadnicze znaczenie dla określenia poziomów standardu w zakresie dostaw, o których mowa 
w art. 7, to tekst powinien zezwalać państwom członkowskim na pewną elastyczność 
umożliwiającą dostosowanie się do okoliczności w kraju, przy jasno określonych kryteriach. 
W tym sensie sądzi on, że w ostatecznym tekście uzgodnionym w Parlamencie możliwość 
objęcia tą kategorią należy zawęzić do specjalnych sektorów lub podmiotów, które mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia na przykład bezpieczeństwa krajowego i publicznej 
opieki zdrowotnej. Gdybyśmy mieli wprowadzić zamkniętą listę sektorów, ryzykowalibyśmy 
wykluczeniem niektórych ważnych sektorów, dlatego jasno określona lista kryteriów byłaby 
odpowiedniejszym rozwiązaniem.

b. Standard w zakresie infrastruktury (N-1)

Zdaniem sprawozdawcy jest to wysoce techniczna sprawa, która nie jest jeszcze jasna. Wiele 
zainteresowanych podmiotów z bardzo różnych środowisk wyraziło poważne wątpliwości co 
do skuteczności standardu N-1 w formie przedstawionej w tekście Komisji. W związku z tym, 
że standard ten stanowi jeden z głównych mechanizmów rozporządzenia, sprawozdawca 
chciałby poświęcić więcej czasu na jego zbadanie, aby poprzez poprawki przedstawić 
konkretną propozycję, która zapewni możliwie największą wiarygodność standardu N-1.

Sprawozdawca jest zdania, że standard N-1 powinien być głównym elementem 
pomocniczości w rozporządzeniu, aby umożliwić odzwierciedlenie specyfiki poszczególnych 
krajów. W rzeczywistości dany kraj może nie mieć dobrego „wyniku N-1”, lecz jednocześnie 
zakłócenie w dostawach gazu może mieć niewielki wpływ na jego rynek energetyczny lub 
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strukturę źródeł, ponieważ nie jest bardzo uzależniony od gazu. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość elastycznego decydowania o tym, jak stawić czoła kryzysowi 
dostaw gazu – czy poprzez rozbudowę infrastruktury gazowej czy też poprzez dalszy rozwój 
własnej produkcji energii. Są to tylko dwa przykłady możliwego rozwiązania. Sprawozdawca 
w pełni popiera ideę standardu, lecz uważa, że posłowie powinni mieć więcej czasu na 
przeanalizowanie szczegółów tego ważnego aspektu rozporządzenia.


