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PR_CNS_art55am

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 Rady w sprawie zgłaszania Komisji 
projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej we Wspólnocie 
Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96
(COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0361),

– uwzględniając art. 284 traktatu WE oraz art. 187 traktatu Euratom, na mocy których Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C7-0125/2009),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (A7-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
traktatu WE i zgodnie z art. 119 drugi akapit traktatu Euratom;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. występuje o rozpoczęcie postępowania porozumiewawczego przewidzianego we wspólnej 
deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeżeli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego 
przez Parlament tekstu;

5. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Jeden z elementów tej polityki stanowi
uzyskanie całościowego obrazu rozwoju 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną 

(2) Wstępnym warunkiem rozwoju 
europejskiej polityki energetycznej jest
uzyskanie całościowego obrazu rozwoju 
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we Wspólnocie. Powinno to umożliwić
Wspólnocie wykonanie niezbędnych 
porównań i ocen lub podjęcie
odpowiednich środków, na podstawie 
właściwych danych i analiz, 
w szczególności w odniesieniu do 
przyszłego stosunku między podażą energii 
i popytem na nią.

inwestycji w infrastrukturę energetyczną 
we Wspólnocie. Powinno to umożliwić
Komisji wykonanie niezbędnych porównań 
i ocen lub zaproponowanie odpowiednich 
środków, na podstawie właściwych danych 
i analiz, w szczególności w odniesieniu do 
przyszłego stosunku między podażą energii 
i popytem na nią. Wszelkie środki 
proponowane lub przyjmowane na 
szczeblu Wspólnoty powinny być 
neutralne i nie powinny stanowić 
ingerencji w funkcjonowanie rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić polityczny cel niniejszego rozporządzenia. Stanowi ono istotny instrument 
rozwoju wspólnej polityki energetycznej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Komisja, a w szczególności jej 
jednostka odpowiedzialna za obserwację 
rynku energii, powinna zatem dysponować 
dokładnymi danymi oraz informacjami na 
temat projektów inwestycyjnych, 
z uwzględnieniem planów wycofania 
infrastruktury z eksploatacji, dotyczących 
najbardziej istotnych elementów systemu 
energetycznego Wspólnoty.

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Or. en

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji polskiej.)
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dane oraz informacje dotyczące 
przewidywalnych zmian zdolności 
w zakresie produkcji, przesyłu 
i składowania oraz projektów w różnych 
sektorach energetyki mają duże znaczenie 
dla Wspólnoty. Należy zatem zapewnić, by
Komisja była informowana o projektach
inwestycyjnych, w przypadku których
prace już się rozpoczęły lub ich 
rozpoczęcie planuje się w ciągu pięciu lat, 
oraz o projektach wycofania infrastruktury 
z eksploatacji w ciągu trzech lat.

(7) Dane oraz informacje dotyczące 
przewidywalnych zmian zdolności 
w zakresie produkcji, przesyłu 
i składowania oraz projektów w różnych 
sektorach energetyki mają duże znaczenie 
dla Wspólnoty. Należy zatem zapewnić, że
Komisja będzie informowana o projektach 
inwestycyjnych, co do których oczekuje 
się, że zostaną uruchomione w ciągu 
trzech lat w przypadku sektora ropy 
naftowej i gazu ziemnego lub w ciągu 
pięciu lat w przypadku projektów 
w sektorze energii elektrycznej, oraz 
o projektach wycofania infrastruktury 
z eksploatacji w ciągu trzech lat. Aby 
niniejsza praktyka zgłoszeń była użyteczna 
oraz aby uniknąć tworzenia fałszywych 
oczekiwań, istotne jest, aby obejmowała 
ona tylko projekty we względnie 
zaawansowanym stadium i o wysokim 
prawdopodobieństwie ukończenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne sformułowanie jest zbyt nieprecyzyjne; należy uściślić, że zgłoszenia mają dotyczyć 
tylko tych projektów, które mają wysokie prawdopodobieństwo ukończenia.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W tym celu państwa członkowskie 
powinny zgłaszać Komisji dane oraz 
informacje na temat projektów 
inwestycyjnych dotyczących produkcji, 

(10) W tym celu państwa członkowskie 
powinny zgłaszać Komisji dane oraz 
informacje na temat projektów 
inwestycyjnych dotyczących produkcji, 
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składowania i przesyłu ropy naftowej, gazu 
ziemnego, energii elektrycznej, biopaliw
i dwutlenku węgla, będących na etapie 
planowania bądź budowy na ich 
terytorium. Właściwe przedsiębiorstwa 
powinny podlegać obowiązkowi zgłaszania 
państwu członkowskiemu przedmiotowych 
danych i informacji.

składowania i przesyłu ropy naftowej, gazu 
ziemnego, energii elektrycznej, biopaliw
oraz wychwytywania i składowania
dwutlenku węgla, będących na etapie 
planowania bądź budowy na ich 
terytorium. Właściwe przedsiębiorstwa 
powinny podlegać obowiązkowi zgłaszania 
państwu członkowskiemu przedmiotowych 
danych i informacji. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny być 
zobowiązane do zapewnienia poufności 
danych dostarczanych przez 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie zakresu rozporządzenia i położenie dodatkowego nacisku na potrzebę 
zapewnienia poufności danych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Celem uniknięcia nieproporcjonalnych 
obciążeń administracyjnych
i zminimalizowania kosztów po stronie 
państw członkowskich i przedsiębiorstw, 
szczególnie małych i średnich 
przedsiębiorstw, niniejsze rozporządzenie 
powinno umożliwiać zwolnienie państw 
członkowskich i przedsiębiorstw 
z wymogów w zakresie sprawozdawczości, 
pod warunkiem że równoważne informacje 
są przekazywane Komisji na mocy 
stosownych przepisów wspólnotowych 
odnoszących się do sektora 
energetycznego, które zostały przyjęte 
przez instytucje Unii Europejskiej i służą 
osiągnięciu celów dotyczących 
konkurencyjnych europejskich rynków 
energii, trwałości europejskiego systemu 
energetycznego oraz bezpieczeństwa 

(12) Celem uniknięcia nieproporcjonalnych 
obciążeń administracyjnych 
i zminimalizowania kosztów po stronie 
państw członkowskich i przedsiębiorstw, 
szczególnie małych i średnich 
przedsiębiorstw, niniejsze rozporządzenie 
powinno umożliwiać zwolnienie państw 
członkowskich i przedsiębiorstw 
z wymogów w zakresie sprawozdawczości, 
pod warunkiem że równoważne
i porównywalne informacje są 
przekazywane Komisji na mocy 
stosownych przepisów wspólnotowych 
odnoszących się do sektora 
energetycznego, które zostały przyjęte 
przez instytucje Unii Europejskiej i służą 
osiągnięciu celów dotyczących 
konkurencyjnych europejskich rynków
energii, trwałości europejskiego systemu 
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dostaw energii do Wspólnoty Europejskiej. energetycznego oraz bezpieczeństwa 
dostaw energii do Wspólnoty Europejskiej.
Komisja powinna doprecyzować 
stosowanie tego zwolnienia, tak aby 
faktycznie zmniejszyć obciążenie 
sprawozdawczością, wyjaśnić zawartość, 
formę i harmonogram zobowiązań w jej 
zakresie oraz wskazać osobę lub organy, 
na których spoczywają te zobowiązania 
i które odpowiadają za administrowanie 
systemem sprawozdawczości. 

Or. en

Uzasadnienie

O ile rozsądne jest unikanie dublowania się mechanizmów sprawozdawczości w przypadku, 
gdy przedsiębiorstwa stosują inne narzędzia dostarczania danych do Komisji, należy 
zapewnić, że informacje i dane dostarczane przy pomocy innych środków są w pełni zgodne 
i porównywalne z danymi i informacjami dostarczanymi w drodze zgłoszenia. Ponadto 
wszystkie zwolnienia muszą być w jasny sposób uregulowane w aktach wykonawczych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Na potrzeby przetwarzania danych 
oraz zapewnienia łatwego i bezpiecznego 
przekazywania danych Komisja, a 
w szczególności jej jednostka 
odpowiedzialna za obserwację rynku
energii, powinna mieć możliwość podjęcia 
odpowiednich kroków w tym zakresie, a 
w szczególności zastosowania 
zintegrowanych narzędzi i procedur 
informatycznych.

(13) Na potrzeby przetwarzania danych 
oraz zapewnienia łatwego i bezpiecznego 
przekazywania danych Komisja, a 
w szczególności jej jednostka 
odpowiedzialna za obserwację rynku 
energii, powinna mieć możliwość podjęcia 
odpowiednich kroków w tym zakresie, a 
w szczególności zastosowania 
zintegrowanych narzędzi i procedur 
informatycznych. Komisja powinna 
zapewnić, że te zasoby informatyczne 
gwarantują poufność danych lub 
informacji zgłaszanych Komisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Dane i informacje, o które zwraca się Komisja, mają dla podmiotów gospodarczych bardzo 
delikatny charakter, zatem Komisja musi zapewnić najwyższy poziom poufności przy ich 
przetwarzaniu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Komisja, a w szczególności jej 
jednostka odpowiedzialna za obserwację 
rynku energii, powinna zapewniać 
okresowe międzysektorowe analizy zmian 
strukturalnych i perspektyw systemu 
energetycznego Wspólnoty, a w razie 
potrzeby bardziej szczegółowe analizy 
niektórych aspektów tego systemu 
energetycznego; analizy te powinny 
w szczególności przyczyniać się do 
określenia potencjalnych braków 
w zakresie infrastruktury i inwestycji 
w kontekście długoterminowego 
zrównoważenia popytu na energię i jej 
podaży.

(15) Komisja, a w szczególności jej 
jednostka odpowiedzialna za obserwację 
rynku energii, powinna zapewniać 
okresowe międzysektorowe analizy zmian 
strukturalnych i perspektyw systemu 
energetycznego Wspólnoty, a w razie 
potrzeby bardziej szczegółowe analizy 
niektórych aspektów tego systemu 
energetycznego; analizy te powinny 
w szczególności przyczyniać się do 
określenia potencjalnych braków 
w zakresie infrastruktury i inwestycji 
w kontekście długoterminowego 
zrównoważenia popytu na energię i jej 
podaży. Analizy te powinny też 
przyczyniać się do stałej debaty na 
szczeblu europejskim o potrzebach 
w zakresie infrastruktur energetycznych, 
a zatem należy je przekazywać 
zainteresowanym stronom do 
przedyskutowania.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie: „jednostka odpowiedzialna za obserwację” stanowi w rzeczywistości jeden 
z działów Komisji Europejskiej. Ponadto należy wyjaśnić polityczny cel niniejszego 
rozporządzenia. Stanowi ono istotny instrument rozwoju wspólnej polityki energetycznej 
i powinno wywołać debatę na szczeblu UE wśród wszystkich zainteresowanych stron 
i podmiotów.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne ramy dla zgłaszania Komisji 
danych oraz informacji dotyczących 
projektów inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury energetycznej w sektorach 
ropy naftowej, gazu ziemnego, energii 
elektrycznej i biopaliw oraz projektów 
inwestycyjnych dotyczących dwutlenku 
węgla emitowanego przez te sektory.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólne ramy dla zgłaszania Komisji 
danych oraz informacji dotyczących 
projektów inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury energetycznej w sektorach 
ropy naftowej, gazu ziemnego, energii 
elektrycznej i biopaliw oraz projektów 
inwestycyjnych dotyczących
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla emitowanego przez te sektory.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
rodzajów projektów inwestycyjnych 
wymienionych w załączniku, w przypadku
których rozpoczęto już prace lub planuje 
się ich rozpoczęcie w ciągu pięciu lat, oraz
dla projektów wycofania infrastruktury 
z eksploatacji planowanych w ciągu trzech 
lat.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
rodzajów projektów inwestycyjnych 
wymienionych w załączniku, co do których
oczekuje się, że zostaną uruchomione
w ciągu trzech lat w przypadku sektora 
ropy naftowej i gazu ziemnego lub 
w ciągu pięciu lat w przypadku projektów 
w sektorze energii elektrycznej, oraz do
projektów wycofania infrastruktury 
z eksploatacji planowanych w ciągu trzech 
lat.

Or. en
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Uzasadnienie

Obecne sformułowanie (projekty, „w przypadku których rozpoczęto już prace lub planuje się 
ich rozpoczęcie w ciągu pięciu lat”) jest zbyt nieprecyzyjne i mogłoby oznaczać, szczególnie 
w przypadku sektora ropy naftowej i gazu ziemnego, że projekty należałoby zgłaszać na zbyt 
wczesnym etapie. Mogłoby to zwiększyć niepewność prognoz przedstawianych przez Komisję.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „projekty inwestycyjne na etapie 
planowania” oznaczają projekty 
inwestycyjne przed rozpoczęciem budowy
i poniesieniem kosztów kapitałowych lub 
przed wycofaniem infrastruktury 
z eksploatacji, z uwzględnieniem 
projektów inwestycyjnych, których główne 
cechy (położenie geograficzne, 
wykonawca, przedsiębiorstwo, parametry 
techniczne itp.) mogą, w pełni lub 
częściowo, podlegać dalszym ocenom lub 
ostatecznemu zezwoleniu;

(3) „projekty inwestycyjne na etapie 
planowania” oznaczają projekty 
inwestycyjne, w przypadku których 
właściwy organ wydał pozwolenie na 
budowę, przed rozpoczęciem budowy lub 
przed wycofaniem infrastruktury 
z eksploatacji;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja nie jest wystarczająco jasna. Zgodnie z definicją zawartą we wniosku w zakres 
rozporządzenia mogłyby wchodzić projekty będące dopiero na etapie koncepcji lub studium 
wykonalności. Nie dałoby to jednak dokładnego obrazu spodziewanych przemian 
i spowodowałoby obawy co do poufności. Należy zatem objąć zakresem rozporządzenia 
wyłącznie te projekty, w przypadku których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zostaną 
ukończone. Wydanie pozwolenia na budowę mogłoby stanowić odpowiedni punkt wyjścia.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „oddanie do eksploatacji" oznacza 
etap, w którym następuje uruchomienie 
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infrastruktury;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja terminu „oddanie do eksploatacji” wydaje się konieczna, jako że istnieje również 
definicja „wycofania z eksploatacji”.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie do dnia 31 maja każdego 
roku sprawozdawczego właściwe 
przedsiębiorstwa zgłaszają dane lub 
informacje, o których mowa w art. 3, 
państwom członkowskim, na których 
terytorium planują realizację projektów 
inwestycyjnych, lub wyznaczonym przez 
nie podmiotom. Zgłoszone dane lub 
informacje odpowiadają stanowi projektów 
inwestycyjnych na dzień 31 marca danego 
roku sprawozdawczego.

1. W terminie do dnia 31 maja każdego 
roku sprawozdawczego właściwe 
przedsiębiorstwa zgłaszają dane lub 
informacje, o których mowa w art. 3, 
państwom członkowskim, na których 
terytorium planują realizację projektów 
inwestycyjnych, lub wyznaczonym przez 
nie podmiotom. Zgłoszone dane lub 
informacje odpowiadają stanowi projektów 
inwestycyjnych na dzień 31 marca danego 
roku sprawozdawczego.

Ustęp 1 nie ma jednak zastosowania 
w przypadku przedsiębiorstw, 
w odniesieniu do których państwo 
członkowskie podejmuje decyzję 
o wykorzystaniu innych środków 
przekazywania Komisji danych lub 
informacji, o których mowa w art. 3.

Ustęp 1 nie ma jednak zastosowania 
w przypadku przedsiębiorstw, 
w odniesieniu do których państwo 
członkowskie podejmuje decyzję 
o wykorzystaniu innych środków 
przekazywania Komisji danych lub 
informacji, o których mowa w art. 3, pod 
warunkiem że dostarczane dane lub 
informacje są porównywalne 
i równoważne.

Or. en

Uzasadnienie

O ile rozsądne jest unikanie dublowania się mechanizmów sprawozdawczości w przypadku, 
gdy przedsiębiorstwa stosują inne narzędzia dostarczania danych do Komisji, należy 
zapewnić, że informacje i dane dostarczane przy pomocy innych środków są w pełni zgodne
i porównywalne z danymi i informacjami dostarczanymi w drodze zgłoszenia. Jest to istotny 
element, dzięki któremu stosowanie starego rozporządzenia zostanie usprawnione przez nowe.
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Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zdolności na etapie planowania lub 
budowy;

a) wielkość mocy na etapie planowania lub 
budowy;

Or. en

Uzasadnienie
W ust. 3 tego samego artykułu rozporządzenia wspomina się o „wielkości zainstalowanych 
mocy”. Należy wyjaśnić, że wyraz „moce” w ust. 1 dotyczy tej samej informacji.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przewidywany termin wycofania 
z eksploatacji.

b) przewidywany termin wycofania 
z eksploatacji, w tym w stosownych 
przypadkach pośrednie daty stopniowego 
wycofywania infrastruktury z eksploatacji.

Or. en

Uzasadnienie

Jest istotne, aby dysponować większą ilością informacji o poszczególnych etapach rozwoju 
nowej infrastruktury energetycznej.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, wyznaczone przez 
nie podmioty lub organ specjalny, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2, uzupełniają 
zgłoszenia wszelkimi uwagami, jakie 
uznają za stosowne, na przykład na temat 
opóźnień lub przeszkód w realizacji 

Jeżeli państwa członkowskie posiadają 
jakiekolwiek informacje dotyczące 
opóźnień lub przeszkód we wdrażaniu 
projektów inwestycyjnych, wyznaczone 
przez nie podmioty lub organ specjalny, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2, umieszcza 
te informacje w zgłoszeniu przewidzianym 
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projektów inwestycyjnych. w art. 3. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że państwa członkowskie mają obowiązek dodawania uwag do swojego 
zgłoszenia, jeżeli dysponują informacjami o opóźnieniach lub przeszkodach we wdrażaniu 
projektów inwestycyjnych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, wyznaczone 
przez nie podmioty lub, w stosownych 
przypadkach, organy odpowiedzialne za 
plany inwestycyjne dla sektora 
energetycznego UE zapewniają jakość, 
istotność, dokładność, jednoznaczność, 
terminowe przekazanie i spójność danych 
oraz informacji zgłaszanych Komisji.

1. Państwa członkowskie, wyznaczone 
przez nie podmioty lub, w stosownych 
przypadkach, organy odpowiedzialne za 
plany inwestycyjne dla sektora 
energetycznego UE zapewniają jakość, 
istotność, dokładność, jednoznaczność, 
terminowe przekazanie i spójność danych 
oraz informacji zgłaszanych Komisji.
Jeżeli informacje te nie są wystarczająco 
jasne i kompleksowe, Komisja może 
zażądać od tych organów dostarczenia 
dodatkowych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

W przeszłości stare rozporządzenie nie było prawidłowo stosowane, a Komisja nie zawsze 
dysponowała spójnymi i porównywalnymi danymi. Należy wyjaśnić, że informacje 
przekazywane Komisji muszą być jasne i kompleksowe, w przeciwnym wypadku Komisja ma 
prawo żądać wyjaśnień.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może opublikować dane oraz 
informacje przekazane na mocy 

2. Komisja może opublikować dane oraz 
informacje przekazane na mocy 
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niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności w ramach analiz, 
o których mowa w art. 10 ust. 3, jeżeli te 
dane oraz informacje publikuje się 
w formie sumarycznej, nie ujawniając 
żadnych szczegółowych informacji 
dotyczących poszczególnych 
przedsiębiorstw.

niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności w ramach analiz, 
o których mowa w art. 10 ust. 3, jeżeli te 
dane oraz informacje publikuje się 
w formie sumarycznej, nie ujawniając 
żadnych szczegółowych informacji 
dotyczących poszczególnych 
przedsiębiorstw lub nie dając podstaw do 
wnioskowania o nich.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich istnieje bardzo ograniczona liczba przedsiębiorstw 
zaangażowanych w daną działalność gospodarczą i nawet za sprawą danych sumarycznych 
możliwe byłoby ujawnienie poufnych informacji, zatem należy wyjaśnić, że Komisja postępuje 
z danymi w sposób uniemożliwiający wywnioskowanie szczegółów dotyczących 
indywidualnych przedsiębiorstw.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie lub wyznaczone 
przez nie podmioty zachowują poufność
danych oraz informacji objętych tajemnicą 
handlową.

Państwa członkowskie, wyznaczone przez 
nie podmioty i Komisja odpowiadają, 
każde z osobna, za zachowanie poufności 
będących w ich posiadaniu danych oraz 
informacji objętych tajemnicą handlową.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, kto odpowiada za zachowanie poufności posiadanych danych.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje środki niezbędne do 
wykonania niniejszego rozporządzenia, 

Komisja przyjmuje środki niezbędne do 
wykonania niniejszego rozporządzenia. 
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dotyczące w szczególności stosowanych 
metod obliczeniowych, definicji 
technicznych, formy, treści i innych 
szczegółów zgłoszenia danych oraz 
informacji, o którym mowa w art. 3.

Środki te obejmują w szczególności
stosowane metody obliczeniowe, definicje 
techniczne, formę, treść i inne szczegóły
zgłoszenia danych oraz informacji, 
o którym mowa w art. 3, w tym stosowanie 
zwolnienia zgodnie z art. 3 ust. 2, a 
w szczególności przepisy dotyczące 
terminów i treści zgłoszeń oraz jednostek 
podlegających wymogom w zakresie 
sprawozdawczości.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia obciążenia administracyjnego należy wyjaśnić, w jaki sposób ma być 
stosowane zwolnienie w przypadku podwójnej sprawozdawczości.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia również, że zasoby 
informatyczne na potrzeby celów 
określonych w pierwszym akapicie 
gwarantują poufność danych lub 
informacji zgłaszanych Komisji na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dane i informacje, o które zwraca się Komisja, mają dla podmiotów gospodarczych bardzo 
delikatny charakter, zatem Komisja musi zapewnić wysoki poziom poufności przy ich 
przetwarzaniu.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W oparciu o przekazane dane oraz 
informacje i, w razie potrzeby, w oparciu 
o wszelkie inne źródła danych, w tym dane 
zakupione przez Komisję, przynajmniej raz 
na dwa lata Komisja zapewnia 
międzysektorowe analizy zmian 
strukturalnych i pespektyw systemu 
energetycznego UE, mając szczególnie na 
celu:

1. W oparciu o przekazane dane oraz 
informacje i, w razie potrzeby, w oparciu 
o wszelkie inne źródła danych, w tym dane 
zakupione przez Komisję, przynajmniej raz 
na dwa lata Komisja zapewnia 
międzysektorowe analizy zmian 
strukturalnych i pespektyw systemu 
energetycznego UE, mając szczególnie na 
celu:

a) określenie potencjalnych przyszłych 
rozbieżności między popytem a podażą;

a) określenie potencjalnych przyszłych 
rozbieżności między popytem a podażą, ze 
szczególnym naciskiem na ewentualne 
przyszłe niedostatki i wady 
w infrastrukturze produkcji i przesyłu;

b) określenie przeszkód dla inwestycji oraz 
promowanie najlepszych praktyk w celu 
ich usunięcia;

b) określenie przeszkód dla inwestycji
w ogóle, a szczególnie przeszkód dla 
rozwoju odnawialnych źródeł energii, oraz 
promowanie najlepszych praktyk w celu 
ich usunięcia;

c) zapewnienie większej przejrzystości dla 
podmiotów gospodarczych.

c) zapewnienie większej przejrzystości dla 
podmiotów gospodarczych i potencjalnych 
nowych uczestników rynku;
ca) określenie potrzeb inwestycyjnych dla 
poprawy funkcjonowania wewnętrznego 
rynku energii (np. przesył w dwie strony 
i połączenia wzajemne).

Or. en

Uzasadnienie

Zgromadzone dane i informacje muszą w szczególności być wykorzystane do określenia 
niedostatków inwestycji infrastrukturalnych, które mogłyby utrudniać wdrażanie 
ustawodawstwa w zakresie wewnętrznego rynku energii oraz dyrektywy w sprawie źródeł 
odnawialnych. Instrument zgłaszania należy wykorzystać jako narzędzie wczesnego 
ostrzegania o niedostatkach infrastruktury, które zagrażają powodzeniu wdrożenia wspólnej 
polityki energetycznej UE.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może omawiać analizy 
z zainteresowanymi stronami. Komisja 
przekazuje gotowe analizy Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
oraz dokonuje ich publikacji.

3. Komisja omawia analizy 
z zainteresowanymi stronami. Komisja 
przekazuje gotowe analizy Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
oraz dokonuje ich publikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Praktyka zgłoszeń powinna mieć polityczny cel, w szczególności przygotowanie analizy 
będącej podstawą stałej debaty na szczeblu europejskim o potrzebach w zakresie 
infrastruktury energetycznej. Komisja jest zatem zobowiązana do przedyskutowania analiz 
z zainteresowanymi stronami.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 1 – punkt -1.1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1.1 Wydobycie
- Instalacje wydobywcze o mocy co 
najmniej 20 000 baryłek na dzień.

Or. en

Uzasadnienie

Znaczne inwestycje w wydobycie ropy naftowej stanowią ważny element śledzenia przemian 
i trendów na europejskim rynku energii, zwłaszcza w związku z kurczącymi się zasobami UE, 
należy zatem objąć je rozporządzeniem.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – punkt -2.1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-2.1 Wydobycie
- Instalacje wydobywcze o mocy co 
najmniej 0,1 mln m3 na dzień.

Or. en

Uzasadnienie

Znaczne inwestycje w wydobycie gazu stanowią ważny element śledzenia przemian i trendów 
na europejskim rynku energii, zwłaszcza w związku z kurczącymi się zasobami UE, należy 
zatem objąć je rozporządzeniem.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – punkt 2.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2. Terminale LNG (skroplonego gazu 
ziemnego)

2.2. LNG (skroplony gaz ziemny)

- Terminale służące do importu 
skroplonego gazu ziemnego.

- Terminale służące do importu i eksportu
skroplonego gazu ziemnego;
- instalacje do regazyfikacji oraz 
składowania i skraplania.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na spójność rozporządzenie powinno obejmować import i eksport.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – punkt 3.1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Farmy wiatrowe (o mocy nie mniejszej 
niż 20 MW w przypadku farm na morzu 
lub o mocy nie mniejszej niż 10 MW
w przypadku farm na lądzie);

Farmy wiatrowe (o mocy nie mniejszej niż 
20 MW w przypadku farm na morzu lub 
o mocy nie mniejszej niż 5 MW
w przypadku farm na lądzie);

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany przez Komisję próg 10 MW dla lądowych farm wiatrowych jest zbyt wysoki, 
aby dawać odpowiedni obraz głównych tendencji w zakresie energii wiatrowej w UE 
w ostatnich latach (36% wszystkich nowych mocy generujących energię elektryczną, 
wybudowanych w UE w 2008 r., stanowiła energia wiatrowa, przewyższając wszystkie inne 
technologie). Instrument niezdolny do monitorowania tak istotnej części wachlarza produkcji 
energii byłby nie tylko bezcelowy, ale też kontrproduktywny z punktu widzenia celów 
opracowywania polityki.
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UZASADNIENIE

Uzasadnienie

Kontekst / wniosek Komisji

Niniejszy wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (procedura konsultacji) ma na celu 
zapewnienie, że Komisja będzie dokładnie i regularnie informowana o projektach 
inwestycyjnych w zakresie infrastruktury energetycznej UE, po to aby móc wypełniać swoje 
zadania, a w szczególności wnosić wkład w europejską politykę energetyczną. Niniejsze 
rozporządzenie zastępuje de facto podobne rozporządzenie z 1996 r. (będące z kolei 
przeformułowaniem rozporządzenia z 1972 r.). Uchylane rozporządzenie uważa się za 
przestarzałe, ponieważ nie odzwierciedla istotnych przemian, które nastąpiły w dziedzinie 
energii po 1996 r. (rozszerzenie UE i kwestie bezpieczeństwa dostaw, energie odnawialne, 
polityka wobec zmian klimatu, nowa rola UE w dziedzinie energii zgodnie z traktatem 
z Lizbony).

Rozporządzenie wymaga, aby co dwa lata państwa członkowskie (lub podmioty wyznaczone 
przez nie do wykonania tego zadania) gromadziły i przekazywały dane oraz informacje 
dotyczące pewnych rodzajów projektów inwestycyjnych (określonych w załączniku do 
rozporządzenia) w zakresie budowy, modernizacji lub wycofania z eksploatacji infrastruktur 
służących do produkcji, przesyłu i składowania (planowanych lub budowanych). Dotyczy to 
ropy naftowej, gazu ziemnego, energii elektrycznej, biopaliw oraz dwutlenku węgla 
pochodzącego z tych źródeł. Rozporządzenie nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne 
obowiązek dostarczania niezbędnych danych swojemu państwu członkowskiemu.
Wyszczególnia się w nim także treść zgłoszenia (moc, położenie geograficzne, harmonogram, 
technologie stosowane w interesie bezpieczeństwa dostaw, systemy wychwytywania 
dwutlenku węgla lub mechanizmy modernizacji oraz uwagi co do opóźnień lub przeszkód we 
wdrażaniu projektów).

Aby uniknąć podwójnej sprawozdawczości w przypadku, gdy zgłoszenia inwestycji 
wymagane są także na mocy innych szczególnych przepisów UE, państwa członkowskie będą 
zwolnione z obowiązku zgłaszania takich inwestycji.

Zostanie zachowana poufność informacji, ale Komisja będzie mogła publikować dane 
sumaryczne1. Co dwa lata będzie także przygotowywać międzysektorową analizę zmian 
strukturalnych i perspektyw systemu energetycznego UE oraz wszelkie inne wymagane 
analizy. Pozwoli to na określenie potencjalnych przyszłych rozbieżności w zakresie popytu 
i podaży oraz przeszkód dla inwestycji. Zamysłem rozporządzenia jest zwiększenie 
przejrzystości przewidywanego popytu i dostępnej (lub planowanej) podaży.

Dzięki tym analizom Komisja będzie mogła łatwiej promować najlepsze wzorce i zapewniać 
większą przejrzystość dla podmiotów gospodarczych. W celu wypracowania wspólnych 

                                               
1 Poprzez jednostkę odpowiedzialną za obserwację rynku energii –
http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm.
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poglądów na te kwestie wyniki analiz będą poddawane dyskusji z zainteresowanymi stronami 
i publikowane.

Przegląd rozporządzenia jest zaplanowany w pięć lat po jego wejściu w życie.

Stanowisko sprawozdawczyni 

Zdaniem sprawozdawczyni niniejsze rozporządzenie stanowi w istocie ważny element 
układanki w polityce energetycznej UE. Nie możemy skutecznie promować europejskiej 
polityki energetycznej na szczeblu UE, nie dysponując odpowiednimi informacjami o naszej 
infrastrukturze energetycznej. Niemniej jednak niezmiernie istotne jest zadbanie o poufność 
informacji, tak aby wynikające z nich propozycje były neutralne oraz nie stanowiły ingerencji 
szczebla politycznego w rynek. Ponadto wymogi w zakresie sprawozdawczości powinny być 
łatwe do spełnienia, tak aby uniknąć wszelkiego niepotrzebnego obciążenia 
administracyjnego przedsiębiorstw, administracji państw członkowskich lub Komisji.

Sprawozdawczyni będzie zatem dążyć do zapewnienia, że rozporządzenie może 
funkcjonować w praktyce (jako że wiele państw członkowskich nie przestrzegało wymogów 
sprawozdawczości na mocy starego rozporządzenia) i jest możliwie jak najużyteczniejsze, 
dając optymalny obraz spodziewanych przemian w zakresie infrastruktury energetycznej.

Istotną kwestią proceduralną jest fakt, że podstawą prawną niniejszego rozporządzenia 
powinien być nowy art. 194 wprowadzony przez traktat z Lizbony, który wzmacnia 
uprawnienia UE w dziedzinie polityki energetycznej. Ma to ostatecznie zapewnić 
Parlamentowi Europejskiemu uprawnienia legislacyjne w ramach procedury współdecyzji 
(zwykła procedura prawodawcza przewidziana w traktacie z Lizbony).

Inne główne poprawki w projekcie sprawozdania mają na celu:
- sprecyzowanie rodzajów planowanych projektów inwestycyjnych, które muszą być 

przedmiotem zgłoszeń, oraz etapu rozwoju inwestycji, w którym należy dokonać 
zgłoszenia, tak aby uniknąć problemów z poufnością i uzyskać dokładny obraz 
spodziewanych przemian, poprzez uwzględnienie tych projektów, w przypadku których 
istnieje dostatecznie wysokie prawdopodobieństwo ukończenia;

- sprecyzowanie definicji i treści zgłoszeń;
- wzmocnienie przepisów dotyczących poufności danych publikowanych przez Komisję 

Europejską;
- zmniejszenie obciążenia sprawozdawczością poprzez zwrócenie się do Komisji 

o sprecyzowanie w akcie wykonawczym sposobu stosowania zwolnienia z podwójnej 
sprawozdawczości (gdy sprawozdawczość dotycząca projektów inwestycyjnych jest 
wymagana na mocy innych dyrektyw), a w szczególności – czego ma dotyczyć 
sprawozdanie, kiedy, komu i przez kogo jest składane oraz w jakiej formie;

- zwiększenie przydatności analizy dokonywanej przez Komisję w oparciu o otrzymane 
informacje, tak aby służyła ona jako narzędzie wczesnego ostrzegania o niedostatkach 
infrastruktury, które zagrażają powodzeniu wdrożenia wspólnej polityki energetycznej 
UE;
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- uwzględnienie infrastruktur służących do wydobycia / produkcji ropy naftowej i gazu, 
chociaż ich liczba w Unii Europejskiej jest wyraźnie niewielka i maleje;

- uwzględnienie wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczących infrastruktur 
związanych ze skroplonym gazem ziemnym, które zdaniem sprawozdawczyni będą 
w przyszłości bardzo ważne dla zapewnienia dywersyfikacji dostaw gazu do UE;

- obniżenie progu sprawozdawczości dla lądowych farm wiatrowych, ponieważ produkcja 
energii przeniesiona do małych przedsiębiorstw może się stać istotną częścią produkcji 
energii w UE.


