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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej
i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0658),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C7-0371/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez brytyjską Izbę Gmin,
w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości,

– uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2012 r.1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lutego 2012 r.2,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 1 lutego 2012 r.3,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-
0000/2012),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

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

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1Dz.U. C 0000 z 0.0.2012, s. 0.
2Dz.U. C 0000 z 0.0.2012, s. 0.
3Dz.U. C 0000 z 0.0.2012, s. 0.



PE480.775v01-00 6/74 PR\890818PL.doc

PL

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Mając na uwadze, że najlepszą 
infrastrukturą, pod względem 
ekologicznym, społecznym
i gospodarczym, jest infrastruktura, której 
budowy można uniknąć, kluczowe 
znaczenie ma efektywność energetyczna; 
należy również uwzględnić potencjalne 
wpływ proponowanej dyrektywy
o efektywności energetycznej na 
ograniczanie zapotrzebowania na przyszłą 
infrastrukturę.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Coraz większa technologiczna 
złożoność nowego koszyka energetycznego 
na skutek gwałtownego dodatkowego 
wzrostu udziału odnawialnych źródeł 
energii spowodowała zwiększenie ryzyka 
braku koordynacji, a nawet przerw
w zasilaniu, w wielu zależnych od siebie 
sieciach. Ścisła koordynacja systemu 
elektroenergetycznego i gazowego, 
zarówno na szczeblu regionalnym, jak
i unijnym, mająca na celu gromadzenie 
informacji o transgranicznej wymianie
w czasie rzeczywistym, może stać się 
istotnym narzędziem dla krajowych 
ustawodawców, operatorów systemów 
przesyłowych, Agencji i Komisji, służącym 
do generowania niezbędnych informacji 
potrzebnych do planowania i skutecznej 
eksploatacji sieci infrastruktury. 
Europejska sieci operatorów systemów 
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przesyłowych energii elektrycznej 
(ENTSO-E) i gazu (ENTSO-G) powinny 
przekazać Komisji wnioski dotyczące 
projektu i wdrożenia odpowiedniej 
koordynacji operacyjnej na rzecz 
europejskiej infrastruktury energetycznej, 
prowadzonej w czasie rzeczywistym.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ogólnounijny wykaz projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania powinien ograniczać się 
do projektów, które w największym 
stopniu przyczyniają się do realizacji 
strategicznych priorytetowych korytarzy
i obszarów infrastruktury energetycznej. 
Powyższe oznacza, że decyzja w sprawie 
wykazu powinna należeć do Komisji, przy 
poszanowaniu prawa państw 
członkowskich do zatwierdzania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które dotyczą ich 
terytorium. Zgodnie z wynikami analizy 
przeprowadzonej w ramach załączonej 
oceny wpływu, szacunkowa liczba tego 
rodzaju projektów dotyczących energii 
elektrycznej wynosi około 100,
a dotyczących gazu – około 50.

(17) Ogólnounijny wykaz projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania powinien ograniczać się 
do projektów, które w największym 
stopniu przyczyniają się do realizacji 
strategicznych priorytetowych korytarzy
i obszarów infrastruktury energetycznej. 
Powyższe oznacza, że decyzja w sprawie 
wykazu powinna należeć do Komisji, przy 
poszanowaniu zasad przejrzystości
i obiektywizmu w procesie wyboru 
projektów. Prawo państw członkowskich 
do zatwierdzania projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
które dotyczą ich terytorium, podlega 
ochronie zgodnie z Traktatem.
W przypadku odmownej decyzji państw 
członkowskich w sprawie projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania decyzja ta powinna być 
należycie umotywowana i poparta 
rzeczowym uzasadnieniem. Zgodnie
z wynikami analizy przeprowadzonej
w ramach załączonej oceny wpływu, 
szacunkowa liczba projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania
dotyczących energii elektrycznej wynosi 
około 100, a dotyczących gazu – około 50.

Or. en
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Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Po dokonaniu oceny skuteczności 
obecnych przepisów dotyczących 
wydawania pozwoleń należy zachęcać 
państwa członkowskie do stosowania tych 
przepisów nie tylko do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
ale również do wszystkich projektów 
uznanych za niezbędne z uwagi na ich 
techniczną zasadność.

Or. en

Uzasadnienie

Pewne krajowe projekty mogą mieć wpływ na projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania i są istotne dla ich realizacji (rozwój sieci krajowych), lecz niekoniecznie 
muszą one być włączone do projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania i 
w ich zakresie mogą nastąpić poważne opóźnienia.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Prawidłowe i skoordynowane 
wdrożenie dyrektywy Rady 85/337/WE, ze 
zmianami, oraz konwencji z Aarhus
i Espoo powinno zapewnić harmonizację 
głównych zasad oceny wpływu na 
środowisko, również w kontekście 
transgranicznym. Państwa członkowskie 
powinny koordynować oceny dotyczące 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i w miarę 
możliwości opracowywać wspólne oceny.

(23) Prawidłowe i skoordynowane 
wdrożenie dyrektywy Rady 85/337/WE, ze 
zmianami, oraz konwencji z Aarhus
i Espoo powinno zapewnić harmonizację 
głównych zasad oceny wpływu na 
środowisko, również w kontekście 
transgranicznym. Państwa członkowskie 
powinny koordynować oceny dotyczące 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i w miarę 
możliwości opracowywać wspólne oceny.
Należy zachęcać państwa członkowskie do 
wymiany najlepszych praktyk i rozwijania 
administracyjnych możliwości w zakresie 
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procedur wydawania pozwoleń, przy czym 
we wspieraniu tego typu działań Komisja 
powinna odgrywać określoną rolę.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ze względu na pilną potrzebę rozwoju 
infrastruktury energetycznej uproszczeniu 
procedur przyznawania pozwoleń musi 
towarzyszyć jednoznaczny termin na 
wydanie przez właściwe organy decyzji
w sprawie realizacji projektu. Termin taki 
powinien skłaniać do sprawniejszego 
określenia i obsługi procedur i w żadnym 
wypadku nie powinien odbiegać od 
wymagających norm dotyczących ochrony 
środowiska i udziału społeczeństwa.

(24) Ze względu na pilną potrzebę rozwoju 
infrastruktury energetycznej uproszczeniu 
procedur przyznawania pozwoleń musi 
towarzyszyć jednoznaczny termin na 
wydanie przez właściwe organy decyzji
w sprawie realizacji projektu oraz środki 
zachęcające krajowe podmioty do 
przyjęcia nowych, skuteczniejszych metod 
pracy. Termin taki powinien skłaniać do 
sprawniejszego określenia i obsługi 
procedur i w żadnym wypadku nie 
powinien odbiegać od wymagających norm 
dotyczących ochrony środowiska i udziału 
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W obowiązującym prawodawstwie 
dotyczącym wewnętrznego rynku energii 
określono wymóg, aby taryfy za dostęp do 
sieci gazy i energetycznego stanowiły 
odpowiednią zachętę do inwestycji. 
Stosując prawodawstwo dotyczące 
wewnętrznego rynku energii, krajowe 
organy regulacyjne powinny zadbać o to, 
by zachęty do realizowania projektów 

(28) W obowiązującym prawodawstwie 
dotyczącym wewnętrznego rynku energii 
określono wymóg, aby taryfy za dostęp do 
sieci gazy i energetycznego stanowiły 
odpowiednią zachętę do inwestycji. 
Stosując prawodawstwo dotyczące 
wewnętrznego rynku energii, krajowe 
organy regulacyjne powinny zapewnić 
stabilne i przewidywalne ramy 
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będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym zachęty 
długoterminowe, były współmierne do 
poziomu szczególnego ryzyka danego 
projektu. Ma to zastosowanie zwłaszcza
w przypadku energii elektrycznej odnośnie 
do nowatorski technologii przesyłu w celu 
umożliwienia szeroko zakrojonej integracji 
energii ze źródeł odnawialnych, 
rozproszonych zasobów energetycznych 
lub reakcji na zapotrzebowanie w sieciach 
we wzajemnie połączonych sieciach,
a także w przypadku infrastruktury 
przesyłowej gazu dającej rynkowi 
zwiększone zdolności lub większą 
elastyczność umożliwiającą transakcje 
krótkoterminowe lub dostawy w trybie 
awaryjnych w przypadku zakłóceń dostaw.

regulacyjne obejmujące zachęty do 
realizowania projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania,
w tym zachęty długoterminowe, 
współmierne do poziomu szczególnego 
ryzyka danego projektu. Ma to 
zastosowanie zwłaszcza w przypadku 
energii elektrycznej odnośnie do 
nowatorski technologii przesyłu w celu 
umożliwienia szeroko zakrojonej integracji 
energii ze źródeł odnawialnych, 
rozproszonych zasobów energetycznych 
lub reakcji na zapotrzebowanie w sieciach 
we wzajemnie połączonych sieciach,
a także w przypadku infrastruktury 
przesyłowej gazu dającej rynkowi 
zwiększone zdolności lub większą 
elastyczność umożliwiającą transakcje 
krótkoterminowe lub dostawy w trybie 
awaryjnych w przypadku zakłóceń dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

Stabilne i przewidywalne ramy regulacyjne w Europie umożliwiają organizatorom
i inwestorom pozyskiwanie funduszy na rynkach kapitałowych w celu zrealizowania tych 
inwestycji bez ponoszenia ryzyka prawnego.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w dziedzinie 
energii elektrycznej, gazu i dwutlenku 
węgla powinny kwalifikować się do 
otrzymywania pomocy finansowej Unii na 
badania i, w określonych warunkach, na 
roboty budowlane w ramach 
proponowanego rozporządzenia w sprawie 
instrumentu „Łącząc Europę”, w formie 
dotacji albo innowacyjnych instrumentów 
finansowych. Dzięki temu projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 

(30) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w dziedzinie 
energii elektrycznej, gazu i dwutlenku 
węgla powinny kwalifikować się do 
otrzymywania pomocy finansowej Unii na 
badania i, w określonych warunkach, na 
roboty budowlane w ramach 
proponowanego rozporządzenia w sprawie 
instrumentu „Łącząc Europę”, w formie 
dotacji albo innowacyjnych instrumentów 
finansowych. Dzięki temu projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
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które nie są zasadne w świetle obecnych 
ram regulacyjnych i warunków rynkowych, 
będą mogły otrzymać wsparcie 
dostosowane do potrzeb. Takie wsparcie 
finansowe powinno zapewnić niezbędne 
efekty synergii w połączeniu
z finansowaniem za pomocą instrumentów 
stosowanych w ramach innych obszarów 
polityki unijnej. Za pomocą instrumentu 
„Łącząc Europę” będzie w szczególności 
finansowana infrastruktura energetyczna
o znaczeniu europejskim, natomiast za 
pomocą funduszy strukturalnych zostanie 
zapewnione finansowanie inteligentnych 
sieci dystrybucyjnych o znaczeniu 
lokalnym i regionalnym. Dwa źródła 
finansowania będą się zatem uzupełniać.

które nie są zasadne w świetle obecnych 
ram regulacyjnych i warunków rynkowych, 
będą mogły otrzymać wsparcie 
dostosowane do potrzeb pod warunkiem, 
że będą zgodne z unijnym 
prawodawstwem z zakresu wewnętrznego 
rynku energii. Takie wsparcie finansowe 
powinno zapewnić niezbędne efekty 
synergii w połączeniu z finansowaniem za 
pomocą instrumentów stosowanych
w ramach innych obszarów polityki 
unijnej. Za pomocą instrumentu „Łącząc 
Europę” będzie w szczególności 
finansowana infrastruktura energetyczna
o znaczeniu europejskim, natomiast za 
pomocą funduszy strukturalnych zostanie 
zapewnione finansowanie inteligentnych 
sieci dystrybucyjnych o znaczeniu 
lokalnym i regionalnym. Dwa źródła 
finansowania będą się zatem uzupełniać.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „infrastruktura energetyczna” oznacza 
wszelkie urządzenia materialne 
przeznaczone do przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej lub gazu, transportu 
ropy lub dwutlenku węgla bądź 
składowania energii elektrycznej lub gazu, 
które znajdują się na terytorium Unii lub 
łączą Unię z państwem trzecim lub 
większą liczbą państw trzecich;

1. „infrastruktura energetyczna” oznacza 
wszelkie urządzenia materialne 
przeznaczone do przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej lub gazu, w tym 
obiekty służące do odbioru, regazyfikacji
i rozprężania skroplonego gazu 
naturalnego, transportu ropy lub 
dwutlenku węgla bądź składowania energii 
elektrycznej, gazu lub dwutlenku węgla, 
które znajdują się na terytorium Unii lub 
łączą Unię z państwem trzecim lub 
większą liczbą państw trzecich;

Or. en
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Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) operatora systemu przesyłowego, 
operatora systemu dystrybucyjnego, innego 
operatora lub inwestora opracowującego 
projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania; lub

a) operatora systemu przesyłowego, 
operatora systemu dystrybucyjnego, innego 
operatora lub inwestora opracowującego 
projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, zgodnie z definicją 
zawartą w niniejszym rozporządzeniu;

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. „Agencja” oznacza Agencję 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki ustanowioną rozporządzeniem 
(WE) nr 713/2009;

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. „grupa regionalna” oznacza grupę 
ustanowioną w oparciu o priorytetowe 
korytarze, zgodnie z definicją zawartą
w załączniku I, w której skład mogą 
wchodzić przedstawiciele państw 
członkowskich, krajowych organów 
regulacyjnych, operatorów systemów 
przesyłowych, organizatorów potencjalnie 
kwalifikujących się projektów oraz 
organizacje reprezentujące producentów
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i operatorów systemów dystrybucyjnych, 
jak również przedstawiciele Komisji, 
Agencji i obu sieci ENTSO, i która ma za 
zadanie współpracować w procesie 
wyboru projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania oraz 
monitorować ich realizację;

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. „porozumienie” oznacza wynik 
procesu decyzyjnego grupy oparty na 
zgodzie – jednomyślnej lub nie –
uczestników procesu. 

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ustanawia ogólnounijny wykaz 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. Wykaz jest 
weryfikowany i aktualizowany zależnie od 
potrzeby w odstępach dwuletnich. 
Pierwszy wykaz przyjmuje się najpóźniej 
do dnia 31 lipca 2013 r.

skreślony

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Organizatorzy projektów składają 
wniosek o uznanie ich projektu za projekt 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dla odpowiedniej grupy 
zgodnie z ust. 2 pkt 1 załącznika III
w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania jasności i przejrzystości proceduralnej wszystkie terminy należy liczyć od 
momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każda grupa sporządza własny 
proponowany wykaz projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
zgodnie z procedurą określoną w pkt 2 
załącznika III, stosownie do ich wkładu
w realizację priorytetowych korytarzy
i obszarów infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku I oraz ich 
zgodności z kryteriami określonymi w art. 
4. Każdy indywidualny wniosek dotyczący 
projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania wymaga zgody 
państw członkowskich, do terytorium 
których się odnosi.

3. Każda grupa sporządza własny 
regionalny proponowany wykaz projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, uwzględniając:

– procedurę określoną w pkt 2 załącznika 
III oraz
– wkład każdego projektu w realizację 
celów priorytetowych korytarzy i obszarów 
infrastruktury energetycznej określonych
w załączniku I oraz
– zgodność każdego projektu z kryteriami 
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określonymi w art. 4 ust. 1 i 2 oraz
– ocenę wkładu projektu zgodnie
z każdym z poszczególnych kryteriów 
określonych w art. 4 ust. 2 lit. a)–e),
w zależności od kategorii każdego 
projektu i zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz
– wkład w realizację celów spójności 
terytorialnej.

Or. en

Uzasadnienie

W Traktacie z Lizbony poprzez Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej wyznaczono cel spójności terytorialnej i solidarności między państwami 
członkowskimi w dziedzinie energii jako nadrzędny cel Unii Europejskiej i przyznano Unii 
kompetencje dzielone z państwami członkowskimi (art. 174 TFUE, art. 194 ust. 1 TFUE
w tym względzie). Powinno być oczywiste, że każdy projekt musi być poddany ocenie pod 
kątem licznych kryteriów, która dokładnie uwidoczni korzyści każdego projektu i jego wkład
w realizację celów europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej, w przeciwieństwie do 
analizy opartej na jednym kryterium.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej i gazu, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 i 2 
załącznika II, każda grupa przedstawia 
Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (zwanej dalej 
„Agencją”), nie później niż sześć miesięcy 
przed datą przyjęcia ogólnounijnego 
wykazu, o którym mowa w ust. 1, własną 
propozycję wykazu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej i gazu, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 i 2 
załącznika II, każda grupa przedstawia 
Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (zwanej dalej 
„Agencją”), nie później niż trzy miesiące 
po terminie określonym w art. 2a, własną 
propozycję wykazu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Or. en
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Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących ropy
i gazu, należących do kategorii 
określonych w pkt 3 i 4 załącznika II, 
każda grupa przedstawia Komisji, nie 
później niż sześć miesięcy przed datą 
przyjęcia ogólnounijnego wykazu,
o którym mowa w ust. 1, własną 
propozycję wykazu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej i gazu, należących do 
kategorii określonych w pkt 3 i 4 
załącznika II, każda grupa przedstawia 
Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (zwanej dalej 
„Agencją”), nie później niż trzy miesiące 
po terminie określonym w art. 2a, własną 
propozycję wykazu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Po sporządzeniu przez grupę 
regionalną własnej propozycji wykazu 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania każda 
propozycja projektu podlega 
zatwierdzeniu przez państwo 
członkowskie, na którego terytorium 
projekt jest usytuowany.
W przypadku, gdy dane państwo 
członkowskie nie zgadza się, aby grupa 
regionalna wybrała określony projekt 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, decyzji tej musi 
towarzyszyć:
a) odpowiednie uzasadnienie;
b) szczegółowy i proporcjonalny plan 
środków alternatywnych niezbędnych do 
osiągnięcia celów odrzuconego projektu, 
pod warunkiem że zachowuje on ten sam 
poziom efektywności gospodarczej i te 
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same korzyści dla innych państw 
członkowskich, nie zwiększając przy tym 
ich kosztów;
Jeśli przynajmniej jedno z pozostałych 
państw członkowskich sprzeciwia się 
decyzji państwa członkowskiego, na 
którego terytorium projekt jest 
usytuowany, sprawa zostaje przekazana 
do Agencji, która wydaje opinię w sprawie 
znaczenia proponowanego projektu dla 
realizacji unijnego wewnętrznego rynku 
energii, dla osiągnięcia celów polityki 
energetyczno-klimatycznej oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Do 
czasu wydania przez Agencję opinii 
propozycja wykazu projektów dotycząca 
grupy zostaje tymczasowo zawieszona.
Jeśli Agencja uzna, że projekt powinien 
klasyfikować się jako projekt będący 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
zainteresowane państwa członkowskie, 
Agencja i Komisja powinny rozpatrzyć 
odpowiednie uzasadnienie państwa 
członkowskiego celem stwierdzenia, czy 
możliwe jest znalezienie takiego 
rozwiązania, dzięki któremu projekt będzie 
mógł być umieszczony w unijnym wykazie 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.

Or. en

Uzasadnienie

Przy podejmowaniu decyzji o odrzuceniu projektu państwa członkowskie powinny wziąć pod 
uwagę interes Europy. Z pomocą Komisji i Agencji w procesie selekcji należy zapewnić
neutralność i równe szanse przy rozpatrywaniu projektów konkurencyjnych.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej i gazu, należących do 

5. W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej i gazu, należących do 
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kategorii określonych w pkt 1 i 2 
załącznika II, Agencja, w terminie dwóch 
miesięcy od daty otrzymania 
proponowanych wykazów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, określonych w ust. 4 
akapit pierwszy, przedłoży Komisji opinię
w sprawie propozycji wykazu projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem konsekwentnego 
stosowania kryteriów określonych w dla 
wszystkich grup, oraz wyniki analizy 
przeprowadzonej przez ENTSO energii 
elektrycznej i gazu zgodnie z pkt 2 ppkt 6 
załącznika III.

kategorii określonych w pkt 1 i 2 
załącznika II, Agencja, w terminie trzech 
miesięcy od daty otrzymania 
proponowanych wykazów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, określonych w ust. 4 
akapit pierwszy, przedłoży Komisji 
uzasadnioną rekomendację zawierającą 
propozycję:

– w odniesieniu do każdego wykazu 
regionalnego ranking projektów 
pogrupowanych według klastrów,
o ograniczonej liczbie kategorii,
w zależności od ich priorytetu;
– ogólnounijny wykaz projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania
pogrupowanych według odpowiadających 
im klastrów.
W swojej analizie Agencja uwzględnia 
kryteria określone w art. 4, wyniki analizy 
przeprowadzonej przez ENTSO energii 
elektrycznej i gazu zgodnie z pkt 2 ppkt 6 
załącznika III oraz ich konsekwentne 
stosowanie dla wszystkich grup. Agencja 
bierze także pod uwagę zgodność 
projektów ze spójnym rozwojem sieci pod 
względem efektywności gospodarczej, 
transgranicznej integracji operacyjnej 
oraz konkretnych możliwości w kwestii 
optymalnego wkładu każdego regionu
w realizację celów unijnej polityki 
energetyczno-klimatycznej.

Or. en

Uzasadnienie

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of 
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national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented 
by a EU top-down approach through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form 
on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W ciągu dwóch miesięcy od 
otrzymania przez Agencję rekomendacji
w sprawie wykazu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
Komisja ustanawia ogólnounijny wykaz 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania 
pogrupowanych według klastrów, 
zapewniając jednocześnie stosowne 
zwrócenie uwagi na peryferyjne
i niewielkie państwa członkowskie oraz na 
cel wyeliminowania izolacji energetycznej
w UE do końca 2015 r. Wykaz jest 
weryfikowany i aktualizowany zależnie od 
potrzeby w odstępach dwuletnich, zgodnie
z unijnymi 10-letnimi planami rozwoju 
sieci i zgodnie z procedurą określoną
w ust. 3–6a niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Zwrócenie uwagi na peryferyjne państwa członkowskie i wyeliminowanie tzw. wysp 
energetycznych wpisuje się w konkluzje Rady z dnia 4 lutego 2011 r.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Komisja przedstawia grupom 



PE480.775v01-00 20/74 PR\890818PL.doc

PL

regionalnym i podaje do publicznej 
wiadomości szczegółowe uzasadnienie 
wyników unijnego wykazu projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami przejrzystości.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania muszą spełniać 
następujące kryteria ogólne:

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania muszą spełniać 
następujące ogólne kryteria 
kwalifikowalności:

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) projekt wpisuje się w cele unijnej 
polityki energetyczno-klimatycznej;

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekt jest niezbędny dla realizacji a) projekt znacząco przyczynia się do
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priorytetowych korytarzy i obszarów 
infrastruktury energetycznej określonych
w załączniku I; oraz

realizacji priorytetowych celów korytarzy
i obszarów infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku I, jak wynika
z oceny zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego 
artykułu; oraz

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) projekt dotyczy przynajmniej dwóch 
państw członkowskich, przebiegając 
bezpośrednio przez granicę jednego lub 
większej liczby państw członkowskich lub 
poprzez usytuowanie na terytorium 
jednego państwa członkowskiego przy 
jednoczesnych istotnych skutkach 
transgranicznych określonych w pkt 1 
załącznika IV;

c) projekt dotyczy przynajmniej dwóch 
państw członkowskich, jeśli przebiega
bezpośrednio przez lądową lub morską
granicę jednego lub większej liczby państw 
członkowskich lub jeśli jest usytuowany na 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego, lecz mimo to ma istotne 
skutki transgraniczne, lub w przypadku 
wzmocnienia wewnętrznego projekt ma 
pewne znaczenie dla danego 
transgranicznego połączenia 
międzysystemowego, jak określono w pkt 
1 załącznika IV, lub jeśli projekt ten ma 
na celu połączenie wysp i peryferyjnych 
regionów z regionami centralnymi Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z rozwojem odnawialnych źródeł energii należy wspierać integrację odnawialnej 
produkcji energii elektrycznej w projektach wewnętrznego wzmacniania przesyłu jeśli 
wpływają one na transgraniczne zdolności przesyłowe zgodnie z kryteriami określonymi
w załączniku IV.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku projektów dotyczących 
przesyłu i magazynowania energii 
elektrycznej, należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, 
dany projekt powinien w znacznym 
stopniu spełniać przynajmniej jedno
z następujących kryteriów szczególnych:

a) w przypadku projektów dotyczących 
przesyłu i magazynowania energii 
elektrycznej, należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, 
kwalifikujące się projekty powinny
w znacznym stopniu spełniać przynajmniej 
jedno z następujących kryteriów 
szczególnych:

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

integracja rynku, konkurencja
i elastyczność systemu;

integracja rynku, konkurencja
i elastyczność systemu, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju 
transgranicznego połączenia 
międzysystemowego i eliminacji 
ograniczeń zdolności przesyłowych.

Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

stabilność, m.in. poprzez przesył 
wytwarzanej energii odnawialnej do 
głównych ośrodków poboru i składowisk;

stabilność, m.in. poprzez włączenie energii 
odnawialnej do sieci oraz przesył 
wytwarzanej energii odnawialnej do 
głównych ośrodków poboru i składowisk;

Or. en
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Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku projektów dotyczących 
gazu, należących do kategorii określonych
w pkt 2 załącznika II, dany projekt 
powinien w znacznym stopniu spełniać 
przynajmniej jedno z następujących 
kryteriów szczególnych:

b) w przypadku projektów dotyczących 
gazu, należących do kategorii określonych
w pkt 2 załącznika II, kwalifikujące się 
projekty powinny w znacznym stopniu 
spełniać przynajmniej jedno
z następujących kryteriów szczególnych:

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– bezpieczeństwo dostaw, m.in. poprzez 
dywersyfikację źródeł dostaw, dostawców
i dróg dostaw;

– bezpieczeństwo dostaw, m.in. poprzez 
dywersyfikację źródeł dostaw, dostawców
i dróg dostaw oraz odwrócenie przepływu;

Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e) - tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zwiększenie odporności i bezpieczeństwa 
transportu dwutlenku węgla;

– zwiększenie odporności i bezpieczeństwa 
transportu i składowania dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przy szeregowaniu projektów 
przyczyniających się do realizacji tego 
samego priorytetu należy zwrócić należną 
uwagę na pilność każdego
z proponowanych projektów, aby spełnić 
cele polityki energetycznej w odniesieniu 
do integracji rynku i konkurencji, 
stabilności i bezpieczeństwa dostaw, liczby 
państw członkowskich, na które ma wpływ 
każdy projekt, oraz na jego 
komplementarność z innymi 
proponowanymi projektami. W przypadku 
projektów należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II 
należną uwagę należy dodatkowo zwrócić
na liczbę użytkowników objętych skutkami 
projektu, roczne zużycie energii oraz 
udział energii pochodzącej z zasobów 
niedyspozycyjnych na obszarze 
zajmowanym przez tych użytkowników.

4. Przy szeregowaniu projektów 
przyczyniających się do realizacji tego 
samego priorytetu należy zwrócić należną 
uwagę na:

– pilność każdego z proponowanych 
projektów, aby spełnić cele polityki 
energetycznej w odniesieniu do integracji 
rynku i konkurencji, stabilności
i bezpieczeństwa dostaw;
– liczby państw członkowskich, na które 
ma wpływ każdy projekt, przy czym żadne 
państwo członkowskie nie może być 
dyskryminowane ze względu na swoje 
położenie geograficzne;
– komplementarność projektu z innymi 
proponowanymi projektami;

– projekty zakładające udział operatorów
z państw członkowskich innych niż tylko 
te, na których terytorium projekt jest 
usytuowany;
– W przypadku projektów należących do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) 
załącznika II – na liczbę użytkowników 
objętych skutkami projektu, roczne zużycie 
energii oraz udział energii pochodzącej
z zasobów niedyspozycyjnych na obszarze 
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zajmowanym przez tych użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European 
objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is 
an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in 
peripheral regions; this element needs to be balanced.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organizatorzy projektów realizują 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania zgodnie z planem 
realizacji, w tym z harmonogramem 
obejmującym studium wykonalności
i badania projektowe, zgodę organu 
regulacyjnego, budowę i odbiór techniczny 
oraz plan udzielenia pozwolenia, o którym 
mowa w ust. 3. Operatorzy systemów 
przesyłowych, operatorzy systemów 
dystrybucyjnych lub inni operatorzy 
obsługują wyżej wymienione projekty na 
swoich obszarach.

1. W celu zrealizowania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania organizatorzy projektów 
sporządzają plan realizacji, który podlega 
zatwierdzeniu przez Agencję. Plan ten 
zawiera harmonogram obejmujący
studium wykonalności i badania 
projektowe, zgodę organu regulacyjnego, 
budowę i odbiór techniczny oraz plan 
udzielenia pozwolenia, o którym mowa
w art. 11 ust. 3. Operatorzy systemów 
przesyłowych, operatorzy systemów 
dystrybucyjnych lub inni operatorzy 
obsługują wyżej wymienione projekty na 
swoich obszarach samodzielnie lub 
wspólnie z operatorami z innych państw 
członkowskich. Agencja doradza grupom
w kwestii regulacyjnych aspektów 
wykonalności, zwłaszcza w kwestii 
harmonogramu udzielania zgody przez 
organ regulacyjny.

Or. en
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Uzasadnienie

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja i grupy monitorują postępy
w realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Grupy mogą składać wnioski o udzielenie 
dodatkowych informacji przekazywanych 
zgodnie z ust. 3, 4 i 5, weryfikować je na 
miejscu i zwoływać posiedzenia
z udziałem odpowiednich stron. Grupy 
mogą też składać w Agencji wnioski
o podjęcie środków ułatwiających 
realizację projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

2. Agencja i grupy monitorują postępy
w realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.
W tym celu krajowe organy regulacyjne
i organizatorzy projektu przedstawiają na 
każdym posiedzeniu grupy regionalnej 
sprawozdanie z poczynionych postępów.
Grupy mogą składać wnioski o udzielenie 
dodatkowych informacji zgodnie z ust. 3, 4
i 5, weryfikować je na miejscu i zwoływać 
posiedzenia z udziałem odpowiednich 
stron. Grupy mogą też składać w Agencji
lub stosownych krajowych organach 
regulacyjnych wnioski o wydanie 
wytycznych i instrukcji dla organizatorów 
projektów w celu podjęcia środków 
przyspieszających realizację projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania zgodnie z planem 
realizacji.

Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ewentualne opóźnienia w stosunku do 
planu realizacji oraz inne napotkane 
trudności.

b) ewentualne opóźnienia w stosunku do 
planu realizacji, przyczyny takich 
opóźnień, oraz informacje o innych 
napotkanych trudnościach.

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdego roku właściwe organy,
o których mowa w, podczas posiedzenia 
następującego po otrzymaniu sprawozdań 
rocznych, o których mowa w ust. 3, 
informują właściwą grupę o stanie 
realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
zlokalizowanych na ich terytorium oraz
o ewentualnych opóźnieniach.

5. Każdego roku właściwe organy,
o których mowa w art. 9, podczas 
posiedzenia następującego po otrzymaniu 
sprawozdań rocznych, o których mowa
w ust. 3, informują właściwą grupę o stanie 
realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
zlokalizowanych na ich terytorium oraz
o ewentualnych opóźnieniach
i przyczynach tych opóźnień.

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku, gdy oddanie do użytku 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania opóźnia się o więcej niż 
dwa lata w stosunku do planu realizacji bez 
wystarczającego uzasadnienia:

6. W przypadku, gdy oddanie do użytku 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania opóźnia się o więcej niż 
dwa lata w stosunku do planu realizacji
z przyczyn innych niż ważne przyczyny 
niezależne od organizatora:

Or. en
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Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Organizator projektu odpowiedzialny za 
dany projekt wyraża zgodę na inwestycje 
jednego lub większej liczby innych 
operatorów lub inwestorów dla potrzeb 
realizacji projektu. Operator systemu, na 
którego obszarze jest zlokalizowana 
inwestycja, przekazuje operatorom lub 
inwestorom realizującym projekt wszelkie 
informacje konieczne do realizacji 
inwestycji, przyłącza do sieci przesyłowej 
nowe środki trwałe oraz ogólnie dokłada 
wszelkich starań, aby ułatwić realizację 
inwestycji i zapewnić bezpieczną, 
niezawodną i efektywną eksploatację
i utrzymanie projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

a) Jeśli opóźnienie wynosi co najmniej 
dwa lata, organizator projektu w ciągu 
trzech miesięcy wyraża zgodę na 
inwestycje jednego lub większej liczby 
innych operatorów lub inwestorów dla 
potrzeb realizacji projektu, jak określono
w art. 2 ust. 5. Odpowiedni operator, na 
którego obszarze jest zlokalizowana 
inwestycja, przekazuje operatorom lub 
inwestorom realizującym projekt wszelkie 
informacje konieczne do realizacji 
inwestycji, przyłącza do sieci nowe środki 
trwałe oraz ogólnie dokłada wszelkich 
starań, aby ułatwić realizację inwestycji
i zapewnić bezpieczną, niezawodną
i efektywną eksploatację i utrzymanie 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Komisja może wystosować zaproszenie 
do składania wniosków dotyczących 
realizacji projektu w uzgodnionym 
harmonogramie, kierowane do wszystkich 
organizatorów projektu.

b) jeśli organizator projektu nie spełnił 
wymagań określonych w lit. a), Komisja 
ogłasza w ciągu 2 miesięcy zaproszenie do 
składania wniosków dotyczących realizacji 
projektu w uzgodnionym harmonogramie, 
kierowane do wszystkich organizatorów 
projektu, jak określono w art. 2 ust. 5.

Or. en
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Uzasadnienie

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania to projekty priorytetowe,
i dopuszczalne opóźnienie wynosi maksymalnie dwa lata; opóźnienia przekraczające ten 
okres nie mogą być dopuszczone z przyczyn innych niż przyczyny niezależne od organizatora.
W tym względzie należy jasno określić obowiązki organizatora projektu oraz terminy podjęcia 
dalszych działań przez Komisję. Zaproszenie do składania wniosków jest skutecznym 
narzędziem pozwalającym uniknąć blokad i wspierającym integrację rynku.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania może zostać wykreślony
z ogólnounijnego wykazu projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w trybie przewidzianym
w ust. 1 zdanie drugie w przypadku, gdy:

Projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, o ile jeszcze nie 
rozpoczęto robót budowlanych ani nie 
podjęto finansowych zobowiązań 
względem dostawców urządzeń, może 
zostać wykreślony z ogólnounijnego 
wykazu projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w trybie 
przewidzianym w art. 3 ust. 6a zdanie 
drugie w przypadku, gdy:

Or. en

Uzasadnienie

Po osiągnięciu odpowiedniego stopnia zaawansowania projekt nie może być usuwany
z wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, aby inwestorzy nie 
mieli w związku z nim żadnych wątpliwości.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) całościowa analiza kosztów i korzyści 
dla systemu energetycznego sporządzana 
przez ENTSO zgodnie z pkt 6 załącznika 
III wskazuje na brak pozytywnego wyniku 
projektu;

a) projekt został usunięty
z dziesięcioletniego planu rozwoju sieci;
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Or. en

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) projekt został wyłączony
z dziesięcioletniego planu rozwoju sieci;

b) całościowa analiza kosztów i korzyści 
dla systemu energetycznego sporządzana 
przez ENTSO zgodnie z pkt 6 załącznika 
III wskazuje na brak pozytywnego wyniku 
projektu;

Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W celu monitorowania 
interoperacyjności sieci infrastruktury 
organizatorzy projektów uwzględniają
w swoich wnioskach integrację swoich 
projektów z systemem koordynacji 
eksploatacji, o którym mowa w art. 14a.

Or. en

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Po rozpoczęciu realizacji projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania Agencja monitoruje jego 
faktyczny wkład w spełnianie kryteriów 
ogólnych i szczegółowych, dzięki któremu 
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projekt został umieszczony w wykazie 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. W tym celu 
Agencja ma pełny dostęp do informacji 
wymienionych w art. 14a i uzupełnia je
o informacje posiadane już dzięki 
wdrożeniu rozporządzenia (UE) nr 
1227/2011.

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy dochodzi do 
istotnych trudności w realizacji projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, Komisja może wyznaczyć 
europejskiego koordynatora na okres do 
jednego roku z możliwością dwukrotnego 
przedłużenia.

1. W przypadku, gdy dochodzi do 
istotnych trudności w realizacji projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, Komisja wyznacza,
w porozumieniu z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi, europejskiego 
koordynatora na okres do jednego roku
z możliwością dwukrotnego przedłużenia.

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) udział w posiedzeniach odpowiedniej 
grupy regionalnej i przedstawianie jej 
sprawozdań;

Or. en
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Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie współpracują
z europejskim koordynatorem w zakresie 
wypełniania powierzonych mu zadań,
o których mowa w ust. 2 i 4.

5. Państwa członkowskie w pełni 
współpracują z europejskim 
koordynatorem w zakresie wypełniania 
powierzonych mu zadań, o których mowa
w ust. 2 i 4.

Or. en

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja wydaje wytyczne na potrzeby 
wsparcia państw członkowski w zakresie 
określania odpowiednich środków oraz na 
potrzeby zapewnienia spójnego stosowania 
procedur dotyczących oceny wpływu na 
środowisko wymaganych dla projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania na mocy prawodawstwa 
unijnego.

W terminie trzech miesięcy od wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja wydaje wytyczne na potrzeby 
wsparcia państw członkowski w zakresie 
określania odpowiednich środków oraz na 
potrzeby zapewnienia spójnego stosowania 
procedur dotyczących oceny wpływu na 
środowisko wymaganych dla projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania na mocy prawodawstwa 
unijnego. Komisja nadzoruje realizację 
wytycznych w ścisłej współpracy
z grupami regionalnymi zgodnie z art. 11a 
ust. 3.

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) tryb skoordynowany: decyzja b) tryb skoordynowany: decyzja 
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kompleksowa może obejmować większą 
liczbę prawnie wiążących decyzji 
indywidualnych wydanych przez właściwy 
organ i inne zainteresowane organy. 
Właściwy organ ustala, dla każdego 
przypadku, uzasadniony termin na 
wydanie decyzji indywidualnej. Właściwy 
organ może podjąć decyzję indywidualną
w imieniu innego zainteresowanego organu 
krajowego w przypadku, gdy taka decyzja 
danego organu nie została wydana
w terminie i brak jest wystarczającego 
uzasadnienia dla takiego opóźnienia.
Właściwy organ może uchylić decyzję 
indywidualną innego organu krajowego
w przypadku, gdy uzna ją za 
niewystarczająco popartą dowodami 
przedstawionymi przez zainteresowany 
organ. Właściwy organ zapewnia 
przestrzeganie odpowiednich wymogów 
przepisów międzynarodowych i unijnych
i musi odpowiednio uzasadnić swoją 
decyzję.

kompleksowa może obejmować większą 
liczbę prawnie wiążących decyzji 
indywidualnych wydanych przez właściwy 
organ i inne zainteresowane organy. 
Właściwy organ ustanawia, dla każdego 
przypadku, grupę roboczą, w której są 
reprezentowane wszystkie zainteresowane 
organy, w celu określenia planu 
wydawania pozwoleń oraz nadzorowania 
jego realizacji. W zakresie art. 11 ust. 1
właściwy organ może ustalić uzasadniony 
termin na wydanie decyzji indywidualnej. 
Właściwy organ może podjąć decyzję 
indywidualną w imieniu innego 
zainteresowanego organu krajowego
w przypadku, gdy taka decyzja danego 
organu nie została wydana w terminie
i jeśli opóźnienia nie można uzasadnić 
przyczynami innymi niż przyczyny 
niezależne od danego organu krajowego. 
Właściwy organ może uchylić decyzję 
indywidualną innego organu krajowego
w przypadku, gdy uzna ją za 
niewystarczająco popartą dowodami 
przedstawionymi przez zainteresowany 
organ. Właściwy organ zapewnia 
przestrzeganie odpowiednich wymogów 
przepisów międzynarodowych i unijnych
i musi odpowiednio uzasadnić swoją 
decyzję.

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
starania w celu zapewnienia jak 
najefektywniejszego trybu rozpatrywania 
odwołań dotyczących legalności decyzji 
kompleksowej pod względem 
merytorycznym lub formalnym.

4. Państwa członkowskie zapewniają jak 
najefektywniejszy tryb rozpatrywania 
odwołań dotyczących legalności decyzji 
kompleksowej pod względem 
merytorycznym lub formalnym.
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Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przedstawieniem właściwemu 
organowi dokumentacji wniosku 
organizator projektu lub, jeżeli wymaga 
tego ustawodawstwo krajowe, właściwy 
organ, przeprowadza przynajmniej jedną 
konsultację społeczną zgodnie z ust. 1 lit. 
a). Konsultacja społeczna ma na celu 
poinformowanie o projekcie 
zainteresowanych stron, o których mowa
w pkt 2 lit. a) załącznika VI, na wczesnym 
etapie, oraz ustalenie najodpowiedniejszej 
lokalizacji lub ścieżki i istotnych kwestii, 
które powinny zostać uwzględnione
w dokumentacji wniosku. Minimalne 
procedury dotyczące konsultacji 
społecznych zostały określone w pkt 4 
załącznika VI. Organizator projektu 
sporządza sprawozdanie zawierające 
podsumowanie wyników działań 
związanych z udziałem społeczeństwa 
przed złożeniem dokumentacji wniosku,
i przedstawia je wraz z dokumentacją 
wniosku właściwemu organowi, który 
zobowiązany jest do należytego 
uwzględnienia takich wyników przy 
podejmowaniu decyzji kompleksowej.

4. Przed przedstawieniem właściwemu 
organowi dokumentacji wniosku 
organizator projektu lub, jeżeli wymaga 
tego ustawodawstwo krajowe, właściwy 
organ, przeprowadza przynajmniej jedną 
konsultację społeczną zgodnie z art. 11 ust. 
1 lit. a). Konsultacja społeczna ma na celu 
poinformowanie o projekcie 
zainteresowanych stron, o których mowa
w pkt 2 lit. a) załącznika VI, na wczesnym 
etapie, oraz ustalenie najodpowiedniejszej 
lokalizacji lub ścieżki i istotnych kwestii, 
które powinny zostać uwzględnione
w dokumentacji wniosku. Minimalne 
procedury dotyczące konsultacji 
społecznych zostały określone w pkt 4 
załącznika VI. Organizator projektu 
sporządza sprawozdanie zawierające 
podsumowanie wyników działań 
związanych z udziałem społeczeństwa 
przed złożeniem dokumentacji wniosku,
i przedstawia je wraz z dokumentacją 
wniosku właściwemu organowi, który 
zobowiązany jest do należytego 
uwzględnienia takich wyników przy 
podejmowaniu decyzji kompleksowej.
Właściwy organ monitoruje przebieg 
procesu konsultacji społecznych.

Or. en

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W celu ustalenia momentu rozpoczęcia 
procesu przyznawania pozwoleń 
organizator projektu powiadamia właściwy 
organ zainteresowanego państwa 
członkowskiego o projekcie
z zachowaniem formy pisemnej, dołączając 
odpowiednio szczegółowe omówienie 
projektu. W terminie dwóch tygodni od 
otrzymania powiadomienia właściwy organ 
przyjmuje powiadomienie lub,
w przypadku uznania projektu za 
niewystarczająco przygotowany do objęcia 
go procesem przyznawania pozwoleń, 
odmawia jego przyjęcia z zachowaniem 
formy pisemnej. W przypadku odmowy 
przedstawia uzasadnienie swojej decyzji
i przekazuje wnioskodawcy wszystkie 
niezbędne informacje dodatkowe 
dotyczące charakteru, źródła i cech 
wymaganych danych. Data podpisania 
decyzji o przyjęciu powiadomienia przez 
właściwy organ uznana zostaje za moment 
rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń. W przypadku, gdy sprawa 
dotyczy dwóch lub większej liczby państw 
członkowskich, za datę rozpoczęcia 
procesu przyznawania pozwoleń uznaje się 
moment przyjęcia powiadomienia przez 
ostatni zainteresowany właściwy organ.
W razie potrzeby państwa członkowskie 
mogą wyznaczyć wcześniejszą datę upływu 
tego terminu.

Or. en

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Ustawowa procedura przyznawania 
pozwoleń, obejmująca okres od momentu 

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

zatwierdzenia złożonej dokumentacji 
wniosku do momentu podjęcia przez 
właściwy organ decyzji kompleksowej, nie 
może przekroczyć jednego roku. W razie 
potrzeby państwa członkowskie mogą 
wyznaczyć wcześniejszą datę upływu tego 
terminu.

Or. en

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Po upływie terminu przewidzianego na 
podjęcie decyzji kompleksowej właściwy 
organ lub, jeśli art. 9 ust. 2b ma 
zastosowanie do właściwego organu, 
wspólnie z zainteresowanymi organami 
przedstawia właściwej grupie w ciągu 
miesiąca od upływu tego terminu 
odpowiednie uzasadnienie opóźnienia 
oraz środki podjęte lub wymagane w celu 
ukończenia procesu przyznawania 
pozwoleń przy jak najmniejszym 
opóźnieniu. Grupa może zwrócić się do 
właściwego organu o składanie 
regularnych sprawozdań na temat 
postępów w tej sprawie.

Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Monitorowanie priorytetowego statusu 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i procesu 
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wydawania pozwoleń
1. Właściwy organ i zainteresowane 
organy krajowe przedstawiają na 
posiedzeniach grupy sprawozdanie
z postępów w procedurach wydawania 
pozwoleń w odniesieniu do projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.
2. Komisja Europejska ustanawia
i organizuje nagrodę przyznawaną 
określonej liczbie organów właściwych
i ich pracownikom w uznaniu ich 
wzorowych wyników w przeprowadzaniu 
procedur wydawania pozwoleń, 
uwzględniając zaangażowanie 
zainteresowanych stron, wykorzystanie 
innowacyjnych praktyk i ogólną 
skuteczność, i podaje informacje o takiej 
nagrodzie do publicznej wiadomości. 
Nagrodę przyznaje się także w uznaniu 
krajowych i transgranicznych 
mechanizmów wprowadzanych przez 
państwa członkowskie na rzecz wymiany 
najlepszych praktyk i rozwijania 
możliwości w zakresie wydawania 
pozwoleń dotyczących infrastruktury 
energetycznej.
3. W ciągu 10 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji
i grupom regionalnym sprawozdanie 
dotyczące środków wprowadzonych na 
podstawie art. 8 ust. 3 i ust. 4, art. 9 ust. 1, 
ust. 2b, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 10 ust. 1. 
Komisja monitoruje postępy i w razie 
potrzeby w ciągu 2 miesięcy informuje 
państwa członkowskie o konieczności 
wprowadzenia środków naprawczych.
4. Jeśli państwa członkowskie nie 
wprowadzą zalecanych środków w ciągu 3 
miesięcy od otrzymania od Komisji 
informacji, o której mowa w ust. 3, lub 
jeśli organ właściwy i organy 
zainteresowane zgodnie z art. 9 ust. 1
i ust. 2b nie spełnią w ciągu 2 miesięcy 
obowiązków sprawozdawczych 
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określonych w art. 11 ust. 6 i art. 11a ust. 
1 i ust. 3, Komisja nałoży na państwa 
członkowskie sankcje zgodnie z ust. 5.
5. Zgodnie z ust. 4 Komisja może 
wstrzymać unijną pomoc finansową, jak 
określono w art. 15, dla projektów 
realizowanych na terytorium danego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Opóźnienia w procedurach wydawania pozwoleń uznano za główną przeszkodę
w transgranicznym wykorzystywaniu infrastruktury; średnio wynoszą one 12 lat. Ponieważ 
przeforsowanie terminu 3-letniego może mieć negatywny wpływ na procedury wydawania 
pozwoleń, niezbędne są inne pozytywne i negatywne zachęty mające na celu wyeliminowanie 
tego głównego źródła opóźnień i blokad. Państwa członkowskie muszą zapewnić zgodność
z administracyjno-organizacyjnymi warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu,
w celu przyspieszenia procesu wydawania pozwoleń oraz usprawnienia wykorzystywania 
zasobów na szczeblu krajowym.

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W terminie jednego miesiąca od 
otrzymania opinii Agencji Komisja wyda 
opinię w sprawie metodyki.

Or. en

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

kolejnymi dziesięcioletnimi planami 
rozwoju sieci opracowanymi w odniesieniu 
do energii elektrycznej lub gazu przez 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 i rozporządzenia (WE) nr 
715/2009. W przypadku pierwszej tury 
wyboru projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, która 
odbędzie się po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, oraz
w przejściowym okresie jednego roku, 
mająca zastosowanie metodyka analizy 
kosztów i korzyści musi być opracowana 
przez ENTSO gazu i ENTSO energii 
elektrycznej najpóźniej po upływie trzech 
miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Opracowywanie tej 
metodyki odbywa się w ścisłej współpracy
z Agencją i Komisją. Komisja zatwierdza 
metodykę w terminie określonym
w niniejszym ustępie. Następnie metodyka 
jest aktualizowana zgodnie z niniejszym 
artykułem.

Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Składowanie energii elektrycznej jest działalnością zliberalizowaną; podziemne 
magazynowanie gazu może być regulowane bądź nie.

Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Krajowe organy regulacyjne we 
współpracy z Agencją ustalają pewien 
zestaw stosownych wskaźników 
umożliwiających porównanie 
jednostkowych kosztów inwestycyjnych 
między organizatorami projektów we 
wszystkich państwach członkowskich; jeśli 
Agencja uzna to za konieczne, 
przeprowadzi wspólnie z krajowymi 
organami regulacji energetyki analizę 
kosztów inwestycyjnych w celu 
stwierdzenia, czy są one ponoszone
w sposób oszczędny.

Or. en

Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Krajowe organy regulacyjne i Agencja 
informują Komisję o znacznych wzrostach 
kosztów inwestycyjnych. Na podstawie tej 
informacji Komisja może wystosować 
zaproszenie do składania wniosków 
dotyczących realizacji projektu, kierowane 
do wszystkich organizatorów projektu.

Or. en
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Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) planem operacyjnym zawierającym 
ocenę opłacalności finansowej projektu,
w tym wybrany wariant finansowania, a 
w przypadku projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonej w pkt 2 
załącznika I, wyniki badań rynku.

b) planem operacyjnym zawierającym 
ocenę opłacalności finansowej projektu,
w tym wybrany wariant finansowania, a 
w przypadku projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii określonej w pkt 2 
załącznika II, wyniki badań rynku.

Or. en
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Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów ujętych
w pierwszym ogólnounijnym wykazie 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania organizatorzy 
projektu składają wniosek w terminie do 
dnia 30 września 2013 r.

W przypadku projektów ujętych
w pierwszym ogólnounijnym wykazie 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania organizatorzy 
projektu składają wniosek najpóźniej po 
upływie dwóch miesięcy od przyjęcia 
pierwszego wykazu.

Or. en

Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja w sprawie alokacji zostaje 
opublikowana.

Decyzja w sprawie alokacji kosztów 
zostaje opublikowana.

Or. en

Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja w sprawie alokacji zostaje 
opublikowana.

Decyzja w sprawie alokacji kosztów 
zostaje opublikowana.

Or. en

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie 
przyznania takich zachęt krajowe organy 
regulacyjne uwzględniają wyniki analizy 
kosztów i korzyści przeprowadzonej
z zastosowaniem metodyki opracowanej 
zgodnie z, w szczególności regionalnych
i ogólnounijnych pozytywnych 
oddziaływań zewnętrznych generowanych 
przez projekt. Krajowe organy regulacyjne 
przeprowadzają dalszą analizę 
szczególnych rodzajów ryzyka 
ponoszonych przez organizatorów 
projektu, podjętych środków 
zmniejszających ryzyko i uzasadnienia 

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

zmniejszających ryzyko i uzasadnienia 
takiego profilu ryzyka w kontekście 
pozytywnych skutków netto danego 
projektu w zestawieniu z rozwiązaniem 
alternatywnym o niższym poziomie 
ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów 
ryzyka należy zwłaszcza ryzyko związane
z nowymi technologiami przesyłu, 
zarówno lądowymi, jak i morskimi, ryzyko 
związane z niepełnym zwrotem kosztów 
oraz ryzyko związane z rozwojem.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne dokonują niezależnej oceny analizy kosztów i korzyści 
przeprowadzonej przez organizatora projektu.

Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. W terminie do dnia 31 lipca 2013 r. 
każdy krajowy organ regulacyjny publikuje 
własną metodykę i kryteria stosowane do 
oceny inwestycji w projekty dotyczące 
infrastruktury energii elektrycznej i gazu
i ponoszonego podwyższonego ryzyka 
oraz odpowiednie zachęty określone w ust. 
1 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Koordynacja operacyjna
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1. Aby zapewnić niezawodne i skuteczne 
funkcjonowanie unijnej infrastruktury 
energetycznej, w tym także projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu przedstawiają 
Agencji i Komisji w ciągu sześciu miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia swoje wnioski dotyczące 
projektu i wdrożenia odpowiedniej 
koordynacji operacyjnej w czasie 
rzeczywistym.
2. Wnioski te będą obejmować:
a) pełną specyfikację funkcjonowania, 
jasno wskazującą informacje, które będą 
gromadzone i przekazywane między 
wszystkimi wzajemnie połączonymi 
operatorami systemów przesyłowych na 
każdym połączonym obszarze;
b) modele zarządzania, w tym strukturę 
odpowiedzialności;
c) harmonogramy wdrażania;
3. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania wniosków Agencja publikuje 
uzasadnioną opinię w sprawie tych 
wniosków.
4. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania opinii Agencji Komisja wydaje 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu polecenie, aby rozpoczęły one 
wdrażanie odpowiedniej koordynacji 
operacyjnej.
5. Informacje operacyjne, o których mowa
w art. 2a, są udostępniane w czasie 
rzeczywistym wszystkim wzajemnie 
połączonym operatorom systemów
i Agencji. Każdy operator systemu 
wyznacza punkt kontaktu odpowiedzialny 
za udzielanie odpowiedzi na kierowane 
przez Agencję lub innych operatorów 
systemów zapytania dotyczące tych 
informacji.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Przy ocenie ekonomicznej zasadności 
projektu uwzględniana jest decyzja
w sprawie zachęt oraz jej uzasadnienie,
o którym mowa w art. 14 ust. 3;

– W odniesieniu do magazynowania 
energii elektrycznej w zbiornikach 
elektrowni szczytowo-pompowych brak 
ekonomicznej zasadności podlega ocenie
z uwzględnieniem kompleksowej oceny 
wszystkich źródeł przychodów 
przewidzianych w poszczególnych 
scenariuszach planu operacyjnego, 
odzwierciedlających różne systemy 
regulacyjne możliwe do zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby infrastruktura elektrowni szczytowo-pompowych była traktowana
w sposób mniej korzystny niż infrastruktura służąca do składowania gazu, gdyż ten rodzaj 
infrastruktury może odgrywać istotną rolę w transgranicznym procesie równoważenia energii 
elektrycznej. Należy jednak pamiętać, że ocena ekonomicznej zasadności infrastruktury tej 
kategorii powinna uwzględniać wszystkie możliwe, pośrednie i bezpośrednie źródła 
dochodów, np. te wynikające z optymalizacji dużego portfela infrastruktur energetycznych,
a także możliwy do zastosowania system regulacyjny. Wsparcie finansowe mogą otrzymać 
wyłącznie infrastruktury, które nie są ekonomicznie zasadne.

Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Projekty należące do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika IV 
kwalifikują się do objęcia unijnym 
wsparciem finansowym określonym w art. 
15 ust. 1 i ust. 3 tylko wówczas, gdy 
zaangażowani w nie operatorzy spełniają 
wymogi przewidziane w obecnym 
prawodawstwie UE regulującym unijny 
wewnętrzny rynek energii elektrycznej
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i gazu, tj. w dyrektywie 2009/72/WE
i dyrektywie 2009/73/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Integracja i konkurencyjność rynku są niezbędne dla osiągnięcia celów unijnej polityki 
energetycznej dotyczących bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjności. Mimo to niektóre 
państwa członkowskie nie wdrożyły jeszcze 2. i 3. pakietu w zakresie unijnej polityki
w dziedzinie energii, niezbędnych dla ustanowienia wspólnego europejskiego rynku energii.
W związku z tym organizatorzy projektów z tych państw nie powinni kwalifikować się do 
otrzymania unijnego wsparcia finansowego.

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Wdrożenie funkcji koordynacji 
operacyjnej wymienionych w art. 14a 
kwalifikuje się do objęcia unijnym 
wsparciem finansowym.

Or. en

Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit 1 – litera d) – tiret 2a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– porównania obowiązujących krajowych 
ram prawnych i ich związku ze 
skutecznością całej procedury wydawania 
pozwoleń oraz wpływu rozszerzenia 
obecnego przepisu na projekty dotyczące 
infrastruktury energetycznej na szczeblu 
krajowym;

Or. en
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Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit 1 – litera d) – tiret 2b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit 1 – litera e) – tiret 2a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– W przypadku gdy w sprawozdaniu
z realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
stwierdzono, że poczyniony postęp jest 
niewystarczający do osiągnięcia celów 
unijnej polityki energetyczno-
klimatycznej, Komisja powinna – nie 
później niż w dniu 30 czerwca 2018 r. –
zaproponować wersję przekształconą 
niniejszego rozporządzenia lub, w razie 
potrzeby, sporządzić wniosek 
ustawodawczy w celu rozwiązania 
wykrytych problemów;

Or. en

Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja utworzy łatwo dostępną dla opinii 
publicznej platformę dotyczącą 

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

przejrzystości. Na platformie prezentowane 
będą następujące informacje:

Or. en

Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu dwunastu miesięcy od wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja przeprowadza kampanię 
informacyjną poświęconą kwestii sieci 
energetycznych, odpowiednio 
dostosowaną do krajowych i miejscowych 
odbiorców.

Or. en

Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe
w Europie Zachodniej: linie wewnętrzne
i połączenia międzysystemowe pomiędzy 
państwami członkowskimi regionu, tj. 
pomiędzy Półwyspem Iberyjskim
i Francją, jak również dalsze połączenia
z Europą Środkową mające wspierać 
rynek wewnętrzny i integrować 
wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych, i państwami trzecimi 
regionu śródziemnomorskiego, mające
w szczególności integrować energię 
elektryczną z odnawialnych źródeł energii
i jej transport do ośrodków poboru
i składowisk.



PE480.775v01-00 52/74 PR\890818PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Zachodniej: 
infrastruktura gazowa zwrotnego 
przepływu gazu w Europie Zachodniej 
mająca zdywersyfikować zewnętrzne 
źródła i drogi dostaw oraz podnieść 
poziom bezpieczeństwa dostaw do Europy 
Środkowej, zwiększyć możliwość dostaw 
krótkoterminowych i zoptymalizować 
istniejące terminale i infrastrukturę 
składowania skroplonego gazu ziemnego 
(LNG).

Or. en

Uzasadnienie

Nadbrzeże Atlantyku i Półwysep Iberyjski mają kluczowe znaczenie dla europejskiej 
dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego, która dziś wykazuje wysoki stopień zależności od 
niewielkiej liczby krajów będących dostawcami. Może ona stanowić nieoceniony wkład
w realizację celów europejskiej polityki energetycznej dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury 
może ona zapewnić dostęp do tańszych tras dostaw i możliwość ich stosunkowo szybszej 
realizacji.

Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 12 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3) Transgraniczne sieci dwutlenku węgla: 
stworzenie infrastruktury transportu 
dwutlenku węgla pomiędzy państwami 
członkowskimi i w relacji z sąsiadującymi 
państwami trzecimi oraz stałego 
geologicznego składowania w ramach 
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węgla. stosowania wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z proponowanymi zmianami w załączniku IV pkt 1 lit. e) zakres inteligentnych sieci 
należy rozszerzyć na sieci niskiego napięcia w przypadkach, w których można obecnie 
uzyskać jak najwięcej korzyści i w których jest możliwe połączenie jak największej liczby 
odbiorców i małych instalacji wytwórczych.

Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4 – litera ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) instalacje służące do stałego 
geologicznego składowania dwutlenku 
węgla połączone z wymienionymi wyżej 
rurociągami, obsługujące przynajmniej 
dwa państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Organizatorzy projektów niebędących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinni 
działać w grupach regionalnych za pośrednictwem reprezentującego ich stowarzyszenia; są 
oni często organizatorami projektów i obsługują oni infrastrukturę, która jest niezbędna dla 
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prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii i systemu przesyłowego. Mimo to 
jednak nie zawsze zapewniono im reprezentację w dziesięcioletnim planie rozwoju sieci. 
Udział krajowych organów regulacyjnych nie ogranicza obowiązków nałożonych na krajowe 
organy regulacyjne w niniejszym wniosku i innych stosownych europejskich przepisach (np. 
obowiązku ustalania stawek).

Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących gazu, 
należących do kategorii określonych w pkt 
2 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, krajowych organów 
regulacyjnych, operatorów systemów 
przesyłowych wywiązujących się
z obowiązku współpracy na poziomie 
regionalnym zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2009/73/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi
w załączniku 1, jak również 
przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO 
gazu.

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be 
represented in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and 
operate infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and 
of the transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always 
ensured. Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as 
tariff setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.

Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Uprawnienia decyzyjne w grupach 
określa wyłącznie Komisja i państwa 
członkowskie. W odniesieniu do 
podejmowanych decyzji grupie należy 
przedstawić należyte uzasadnienie,
a decyzje te powinny stanowić wierne 
odzwierciedlenie porozumienia, o którym 
mowa w załączniku II pkt 2 i pkt 6b.

Or. en
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Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) Każdy organizator projektu składa 
wniosek o uznanie projektu za projekt 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dla członków 
odpowiedniej grupy, w tym ocenę projektu
w odniesieniu do wkładu w realizację
celów priorytetowych korytarzy i obszarów 
infrastruktury energetycznej określonych
w załączniku I, ocenę spełnienia 
odpowiednich kryteriów określonych
w art. 4, ocenę wkładu projektu
w spełnienie każdego z kryteriów 
szczegółowych określonych w art. 4 ust. 2 
lit. a)-e), w zależności od przypadku, oraz 
wszelkie inne informacje pomocne
w ocenie projektu. W przypadku 
projektów, które osiągnęły odpowiedni 
stopień zaawansowania, organizatorzy 
przedstawiają analizę kosztów i korzyści 
dla każdego z projektów, zgodnie
z metodyką określoną w art. 12.

Or. en

Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W przypadku projektów należących do 
kategorii 1 i 2 załącznika II Agencja, we 
współpracy z krajowymi organami 
regulacyjnymi, zapewnia konsekwentne 
stosowanie kryteriów oceny i analizy 
kosztów i korzyści, i w razie potrzeby 
przedstawia propozycje ich korekty.
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Or. en

Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) W przypadku projektów należących do 
kategorii 3 i 4 załącznika II Komisja 
dokonuje oceny konsekwentnego 
stosowania kryteriów określonych w art. 4 
lit. d) i lit. e).

Or. en

Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3) Po zatwierdzeniu pierwszego wykazu 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, w odniesieniu 
do wszystkich następnych ogólnounijnych 
wykazów projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
proponowane projekty dotyczące energii 
elektrycznej, należące do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a), b) i d) 
załącznika II, stanowią element ostatniego 
dostępnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci energii elektrycznej 
opracowanego przez ENTSO energii 
elektrycznej zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Dziesięcioletni plan rozwoju sieci cały czas zmierza w kierunku kompleksowego postrzegania 
wszystkich odpowiednich projektów dotyczących gazu i energii elektrycznej.
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Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Zgodnie z ust. 3 i ust. 4 niniejszego 
załącznika wnioski dotyczące projektów 
przekazane w celu umieszczenia owych 
projektów w pierwszym wykazie projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które nie zostały 
wcześniej ocenione zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009
i rozporządzenia (WE) nr 715/2009, 
muszą być ocenione pod nadzorem 
Agencji przez ENTSO energii elektrycznej 
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lub ENTSO gazu, w zależności od 
przypadku, celem zapewnienia ich 
zgodności z ogólnounijnym 
dziesięcioletnim planem rozwoju sieci. Po 
zatwierdzeniu przez ENTSO wniosek 
dotyczący projektu uznaje się za 
kwalifikujący się do oceny zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Spójny rozwój sieci wymaga, aby wnioski projektów były zgodne z ogólnounijnym 
dziesięcioletnim planem rozwoju. Plan ten nadal stanowi podstawę identyfikacji projektów 
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Mając na względzie zgodność z wymogami dotyczącymi gazu i energii elektrycznej, należy 
stwierdzić, że ponieważ jest to sektor przemysłowo rozwinięty, wymóg infrastruktury 
obejmującej co najmniej trzy państwa członkowskie jest zbyt restrykcyjny.

Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 6a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) Przy ocenie proponowanych 
projektów dotyczących energii 
elektrycznej i gazu, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d)
i pkt 2 załącznika II, każda grupa 
uwzględnia – z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3-
4 – projekty, które uznano za projekty 
mające znaczenie dla Unii we 
wcześniejszych inicjatywach, np. 
transeuropejskiej sieci energetycznej
i Europejskim programie energetycznym 
na rzecz naprawy gospodarczej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać zakłócania projektów już zatwierdzonych i finansowanych z wcześniejszych 
instrumentów TEN-E i EPENG, lecz jeszcze nieukończonych.

Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 6b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b) Każda grupa regionalna stara się 
osiągnąć porozumienie w sprawie 
projektów integrujących jej proponowany 
wykaz projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.

Or. en

Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Składowanie gazu lub skroplonego gazu ziemnego może zaopatrywać więcej niż jedno 
państwo pod warunkiem, że funkcjonuje infrastruktura połączeń międzysystemowych.

Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) w przypadku inteligentnych sieci –
projekt może dotyczyć urządzeń i instalacji
o dowolnym poziomie napięcia.
W projekcie uczestniczą organizatorzy 
projektów z przynajmniej trzech państw 
członkowskich obsługujących 
przynajmniej 100 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 300 
GWh rocznie, z czego przynajmniej 20% 
pochodzi z zasobów niedyspozycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres inteligentnych sieci należy rozszerzyć na sieci niskiego napięcia w przypadkach,
w których można obecnie uzyskać jak najwięcej korzyści z inteligentnych sieci i w których jest 
możliwe połączenie jak największej liczby odbiorców i małych instalacji wytwórczych. Wysoki 
poziom zaangażowania przemysłu i udział podmiotów z różnych państw członkowskich 
stanowi wsparcie dla procesu zdobywania i wymiany wiedzy specjalistycznej i fachowej oraz 
dla wykorzystania inteligentnych sieci w całej Europie.
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Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w przypadku infrastruktury służącej 
do wychwytywania, przesyłu
i składowania dwutlenku węgla projekt 
jest usytuowany na obszarze 
geograficznym będącym w potrzebie
i zwiększa zdolność wychwytywania, 
przesyłu i składowania dwutlenku węgla 
lub projekt zakłada stworzenie 
węzła/instalacji odbiorczej w celu 
zapewnienia przyszłego przesyłu 
dwutlenku węgla pomiędzy co najmniej 
dwoma państwami członkowskimi
i zakłada udział organizatorów projektów 
niebędących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania z co najmniej trzech 
państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na względzie zgodność z art. 4 ust. 1, w którym przewiduje się wsparcie dla wymiany 
wiedzy fachowej i kompetencji między europejskimi podmiotami przemysłowymi w tym nadal 
niedostatecznie rozwiniętym sektorze.

Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – litera a) – tiret 2a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ocenę skutków dla analizowanego 
obszaru w rozumieniu pkt 10 załącznika V
w kontekście wynikających z projektu 
kosztów wytwarzania i przesyłu energii 
oraz zmian rynkowych cen hurtowych dla 
całego systemu energetycznego przy 
założeniu różnych scenariuszy 
planowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem wywołanych zmian
w rankingu cenowym;
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Or. en

Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Pomiar bezpieczeństwa dostaw gazu 
dokonywany jest poprzez obliczenie 
wartości dodatkowej projektu dla krótko-
i długoterminowej odporności systemu
i dla wzmocnienia elastyczności systemu
w pozostałym zakresie w związku
z pokonywaniem zakłóceń dostaw
w ramach różnych scenariuszy, jak 
również dodatkowej zdolności 
zapewnionej przez projekt, mierzonej
w odniesieniu do normy infrastrukturalnej 
(zasada N-1) na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 
nr 994/2010.

c) Pomiar bezpieczeństwa dostaw gazu 
dokonywany jest poprzez obliczenie 
wartości dodatkowej projektu dla krótko-
i długoterminowej odporności unijnego 
systemu gazowego i dla wzmocnienia 
elastyczności systemu w pozostałym 
zakresie w związku z pokonywaniem 
zakłóceń dostaw w ramach różnych 
scenariuszy na szczeblu unijnym, jak 
również dodatkowej zdolności 
zapewnionej przez projekt, mierzonej
w odniesieniu do normy infrastrukturalnej 
(zasada N-1) na poziomie regionalnym 
zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 
nr 994/2010.
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Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) Pomiar stabilności dokonywany jest na 
podstawie wkładu projektu w redukcję 
emisji jako wsparcia dla zabezpieczenia 
wytwarzania odnawialnej energii 
elektrycznej lub koncepcji energia-gaz
i transportu biogazu, z uwzględnieniem 
oczekiwanych zmian warunków 
klimatycznych. Ten środek służy 
dokonywaniu oceny kosztu ograniczania 
emisji dzięki projektom w porównaniu do 
kosztu uniknięcia tej samej ilości emisji 
dzięki alternatywnym inwestycjom
w najlepsze praktyki.

Or. en

Uzasadnienie

To kryterium nie zostało określone pod względem ilościowym, dlatego trudno je wykorzystać 
jako podstawę w identyfikacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) W przypadku gazu: scenariusze 
dotyczące popytu, importu, krajowej 
produkcji, dostępności i cen skroplonego 
gazu ziemnego (LNG), cen paliw (w tym: 
węgla, gazu i ropy), cen energii 
elektrycznej, lokalizacji geograficznej 
elektrowni gazowych, lokalizacji instalacji 
składowania, cen dwutlenku węgla, 
struktury sieci przesyłowej i jej ewolucji,
z uwzględnieniem wszelkich nowych 
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projektów, w sprawie których podjęta 
została ostateczna decyzja dotycząca 
inwestycji, i których oddanie do użytku ma 
nastąpić do końca roku n+5;

Or. en

Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia 
przynajmniej następujące koszty: wydatki 
kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki
z tytułu utrzymania w ciągu technicznego 
cyklu życia projektu oraz ewentualne 
koszty wycofania z eksploatacji
i zagospodarowania odpadów. Metodyka 
określa wytyczne dotyczące stawek 
rabatowych, które będą stosowane
w obliczeniach. Analiza kosztów
i wydatków uwzględnia sytuację państw 
członkowskich objętych pomocą 
finansową w sposób zapewniający 
wyrównanie szans i uwzględnienie 
porównywalnego wyższego kosztu 
kapitału.

Or. en

Uzasadnienie

Zdolność finansowania projektów dotyczących infrastruktury energetycznej jest narażona na 
wyższe ryzyko w państwach członkowskich objętych pomocą finansową, które odzwierciedla 
porównywalny wyższy koszt kapitału i mniej korzystną pozycję z punktu widzenia analizy 
kosztów i korzyści.

Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 6 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 6 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zrównoważonego rozwoju pod 
względem ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 4 ust. 2 lit. a).

Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 5 – punkt 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7) W przypadku gazu analiza kosztów
i korzyści uwzględnia przynajmniej wyniki 
badań rynku oraz skutki dla wskaźników 
określone w załączniku IV oraz pozytywne 
efekty zewnętrzne, takie jak:
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Or. en

Uzasadnienie

Wyniki dotyczące otwartych sezonów mogą z czasem ulegać znaczącym zmianom,
w zależności od czynników kontekstowych, i nie zawsze są wiarygodnymi wskaźnikami 
potencjału rynkowego.

Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 5 – punkt 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) odporności systemu, z uwzględnieniem 
odporności na klęski i zmiany klimatu oraz 
bezpieczeństwa systemu, szczególnie
w przypadku krytycznej infrastruktury 
europejskiej w rozumieniu dyrektywy 
2008/114/WE;

b) odporności systemu, z uwzględnieniem 
odporności na klęski i zmiany klimatu oraz 
bezpieczeństwa systemu spełniającego 
kryteria bezpieczeństwa zgodnie z zasadą 
N-1, szczególnie w przypadku krytycznej 
infrastruktury europejskiej w rozumieniu 
dyrektywy 2008/114/WE;

Or. en

Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 7 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) Wkład w równoważenie 
poszczególnych źródeł dostaw i miejsc 
wprowadzenia do unijnej sieci gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest to, aby wszystkie miejsca wprowadzenia zostały zidentyfikowane i aby
w zrównoważony sposób przyczyniały się do dostaw gazu w Europie. Jeśli ten cel zostanie 
osiągnięty, Europa będzie mogła uniknąć sytuacji takich, jak nadmierna zależność od gazu 
pochodzącego z określonych krajów. Każde miejsce wprowadzenia ma własną specyfikę
i może przyczynić się do sprowadzania gazu do Europy z różnych źródeł i różnymi trasami. 
Należy zmaksymalizować możliwość istniejącej już infrastruktury, aby wykorzystać ich cały 
potencjał, po niskich kosztach dla obywateli.
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Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 5 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) W przypadku inteligentnych sieci 
analiza kosztów i korzyści uwzględnia 
skutki wywierane na wskaźniki określone
w załączniku III.

8) W przypadku inteligentnych sieci 
analiza kosztów i korzyści uwzględnia 
skutki wywierane na wskaźniki określone
w załączniku IV.

Or. en
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UZASADNIENIE

Obecna sytuacja

Zrównoważona, bezpieczna, pewna i przystępna cenowo energia jest jednym z wielkich 
wyzwań jednoczących Europejczyków, zarówno społeczeństwo obywatelskie, jak
i decydentów, przemysł i ekologów. Mimo to europejska polityka energetyczna czyni postępy
w wolnym tempie, w niewielkim stopniu przeznaczając na ten cel środki na szczeblu 
unijnym; dopiero niedawno kwestia ta zyskała nieco większe znaczenie w Traktacie
z Lizbony. Choć Komisja wyznaczyła ambitne cele polityki energetycznej dotyczące 
konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw, zrównoważonego rozwoju i obniżenia 
emisyjności, dziś cały czas borykamy się z niedostatecznym stopniem integracji 
wewnętrznego rynku energii, znaczną izolacją energetyczną niektórych obszarów 
geograficznych, niewystarczającym dostępem do zdywersyfikowanych źródeł energii, który 
wpływa na bezpieczeństwo energetyczne, oraz brakiem wymiernych korzyści dla 
konsumentów i przedsiębiorstw pod względem cen i zrównoważonego rozwoju. Cała ta 
sytuacja, a także znaczny poziom współzależności między państwami członkowskimi, 
wymagają pewnego podejścia na szczeblu unijnym. Niezbędne jest przyspieszone, bardziej 
zdecydowane i spójne działanie, a sprawą nadrzędną jest wzmocnienie roli Europy
w koordynacji i integracji działań krajowych.

Kontekst polityczny

Założenia europejskiej polityki energetycznej wyznaczają jasne cele na rok 2020: 
Ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych, o 20% – końcowego zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych, zwiększenie o 20% efektywności energetycznej. Przepisy wykonawcze 
obejmują dyrektywę w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych1, dyrektywę w sprawie energii ze źródeł odnawialnych2 , dyrektywę w sprawie 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla3, rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 
dostaw gazu4, trzeci pakiet energetyczny5oraz dyrektywę w sprawie efektywności 
energetycznej będącą obecnie przedmiotem negocjacji między Parlamentem i Radą. Trzeci 
pakiet energetyczny był ważnym, pierwszym krokiem w kierunku bardziej zintegrowanego 
europejskiego systemu energetycznego. Niedawne sprawozdanie z inicjatywy własnej
w sprawie priorytetów infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie 
(2011/2034(INI))6stanowiło również inspirujący dokument zachęcający do przedstawiania 
wniosków dotyczących kompleksowej polityki w zakresie sieci energetycznej.

Przeszkody dla transgranicznego rynku energii

Choć w ostatnim czasie można było zauważyć pewien postęp, nadal występują znaczne 
przeszkody dla konkurencyjności na rynku: sieci przesyłu energii elektrycznej w Europie 

                                               
1Dyrektywa 2009/29/WE
2Dyrektywa 2009/28/WE
3Dyrektywa 2009/31/WE
4 Rozporządzenie (UE) nr 994/2010
5Dyrektywy 2009/72/WE i 2009/73/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 713/2009, 714/2009 i 715/2009
6Sprawozdawca: Francisco Sosa Wagner
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Środkowej wykazują spore luki. Choć Rada ustaliła minimalne cele dla niektórych państw 
członkowskich, zalecając im, aby moc połączeń międzysystemowych osiągnęła najpóźniej do 
2005 r. co najmniej 10% mocy zainstalowanych źródeł wytwórczych, w 2010 r. 9 państw 
członkowskich nadal jeszcze nie osiągnęło tego poziomu. Przesył energii elektrycznej wzrósł
o mniej niż połowę w porównaniu z poprzednią dekadą. Znacznie pogłębiły się różnice 
między średnimi cenami gazu. Na początku 2011 r. prowadzono ponad 60 postępowań
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczących samego tylko 
drugiego pakietu wewnętrznej polityki energetycznej. Jeśli chodzi o transpozycję trzeciego 
pakietu energetycznego, jej ostateczny termin już upłynął (3 marca 2011 r.), zaś Komisja 
Europejska wydała niedawno osiem uzasadnionych opinii, w których wezwała osiem państw 
członkowskich do spełnienia ich obowiązku dokonania transpozycji.

Przeszkody w rozwoju transgranicznej infrastruktury energii

Nowy kontekst polityki energetycznej wymusza znaczne zapotrzebowanie na nową 
infrastrukturę. Potrzeby inwestycyjne do 2020 r. szacuje się na 200 mld EUR, tylko
w odniesieniu do infrastruktury energetycznej o znaczeniu transgranicznym. Nadal bardzo 
długotrwałe (trwające średnio 12 lat) krajowe procesy wydawania pozwoleń na rozwój 
infrastruktury energetycznej często blokują projekty i zniechęcają do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych, czemu towarzyszą coraz częstsze protesty ze strony społeczeństwa oraz 
opóźnienia. W okresie głębokiego kryzysu finansowego brak odpowiednich instrumentów 
finansowania utrudnia realizację inwestycji.

Kwestie zawarte we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie infrastruktury 
energetycznej

Nowe rozporządzenie stanowi pozytywną i istotną inicjatywę, gdyż ma na celu przyspieszenie 
realizacji celu, jakim jest wewnętrzny rynek energii, oraz celów w zakresie unijnej polityki 
energetycznej i celów klimatycznych. Dzięki mobilizacji do bardzo znaczących inwestycji 
rozporządzenie może przyczynić się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i procesu 
tworzenia miejsc pracy w UE.
Wniosek przewiduje modernizację i wzajemne połączenie sieci energetycznych. W obszarze 
energii elektrycznej ma na celu wzmocnienie integracji i konkurencyjności rynku, 
zwiększenie bezpieczeństwa systemu oraz integrację odnawialnych źródeł energii, 
rozwiązanie problemu zdecentralizowanej produkcji energii pochodzącej z zasobów 
niedyspozycyjnych dzięki inteligentnym sieciom, połączeniu ze składowiskami i autostradom 
elektroenergetycznym. W obszarze gazu bezpieczeństwo energetyczne można osiągnąć dzięki 
dywersyfikacji źródeł i tras dostaw gazu, składowaniu skroplonego gazu ziemnego (LNG) 
oraz rurociągom zwrotnego przepływu. Wniosek zakłada także wsparcie dla dostaw ropy 
naftowej do enklaw i wykorzystanie rurociągów do wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla w celu połączenia ośrodków produkcji i składowisk.
We wniosku określono dziewięć priorytetowych korytarzy geograficznych i trzy priorytetowe 
obszary tematyczne, ustanowiono zasady identyfikacji projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i ustalono dla każdego państwa członkowskiego jeden organ 
(pojedynczy punkt kontaktowy) odpowiedzialny za nadzorowanie i przyspieszenie procesu 
wydawania pozwoleń na realizację projektów będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania; zaproponowano analizę kosztów i korzyści do celów szeregowania 
projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz do celów alokacji kosztów 
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inwestycji na podstawie lokalizacji transgranicznej w przypadku występowania korzyści, 
udzielając zachęt dla projektów narażonych wyższe ryzyko i ustanawiając warunki 
kwalifikowalności do objęcia unijnym wsparciem finansowym w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę”.

W kilku aspektach wniosek można udoskonalić:

a) Proces wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania musi 
służyć europeizacji sieci
Składanie wniosków przez operatorów systemów przesyłowych i ich rozpatrywanie przez 
grupy regionalne odbywa się w trybie oddolnym. Zmieniono definicję pojęcia organizatora 
projektu i wyjaśniono kwestię ich obowiązku sprawozdawczego względem grup 
regionalnych. Zarządzanie grupami regionalnymi, odpowiedzialnymi za wybór projektów 
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, nie uwzględnia szczegółów dotyczących 
zrównoważenia uprawnień między zainteresowanymi stronami, procesami podejmowania 
decyzji i sprzecznymi mechanizmami rozstrzygania sporów; ostatnie dyskusje w Radzie 
dotyczące zarządzania grupami regionalnymi skupiły się na interesie, jaki państwa 
członkowskie mają w ochronie krajowych „interesów strategicznych”. To poważny problem 
na drodze rozwoju europejskiej infrastruktury.
Obrona wspólnych interesów europejskich podczas wyboru projektów powinna być celem 
nadrzędnym wobec interesów indywidualnych. Proces wyboru projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania powinien odbywać się zgodnie z trzecim pakietem 
prawodawczym i unijnym dziesięcioletnim planem rozwoju sieci, z uwzględnieniem 
europejskiej odgórnej perspektywy rynku wewnętrznego mającej na celu uzupełnienie silnie 
zakorzenionego krajowego podejścia oddolnego. Istotną rolę powinna odgrywać Agencja ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki – w gwarantowaniu koordynacji i spójnego 
rozwoju sieci, opłacalnych inwestycji i obronie interesów konsumentów. Wybór projektów
i ich grupowanie według klastra, najpierw na szczeblu regionalnym, a następnie unijnym,
z uwzględnieniem wielu kryteriów oraz analizy kosztów i korzyści, ułatwi zachowanie 
obiektywizmu i osiągnięcie porozumienia w procesie wyboru wykazu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

b) Wniosek dostarcza skutecznych instrumentów wykorzystania infrastruktury
Opracowanie i realizacja transgranicznej infrastruktury sieci energii napotykało w przeszłości 
wiele przeszkód i przewiduje się, że sytuacja ta nie zmieni się w najbliższym czasie, 
ponieważ chodzi tutaj o subtelną równowagę między pomocniczością a wspólnym interesem 
europejskim.

We wniosku starano się stworzyć jakąś ścieżkę dla tego procesu: opis priorytetowych 
korytarzy dostarczy wyjaśnienia przewidywanego wpływu poszczególnych regionów
w realizację celów polityki energetycznej; w procesach podejmowania decyzji opartych na 
porozumieniu wewnątrz grup regionalnych należy unikać jednostronnych blokad; 
usprawnienie zasad wydawania pozwoleń, 3-letni termin na ich wydanie oraz skuteczny 
pojedynczy punkt kontaktowy dla organów krajowych wydający pozwolenie na realizację 
projektu to kluczowe narzędzia tej procedury; ponadto przyznanie specjalnych uprawnień 
europejskim koordynatorom do monitorowania projektów borykających się z trudnościami 
związanymi z ich wdrożeniem – jak dowodzą udane i mniej udane przykłady z przeszłości –
mogą rozwiązać część z tych problemów. Dodatkowo gdy organizatorzy projektów nie są
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w stanie zrealizować projektu w przewidywanym terminie, z przyczyn innych niż przyczyny 
od nich niezależne, i wykonanie takiego projektu znacząco się opóźnia, określono jasne 
terminy i procedury, aby umożliwić innych organizatorom projektów połączenie działań
i przejęcie takich projektów.

Potrzebujemy skutecznych narzędzi do wyeliminowania pogłębiających się asymetrii 
terytorialnych i izolacji, aby zapewnić spójność terytorialną w całej Unii. Aby zapewnić 
skuteczność zaleconych środków i aby pokonać istniejące przeszkody, instrumenty należy 
wprowadzić tak, aby umożliwić dopasowanie się zainteresowanych stron do wspólnych celów 
spójności i zniesienia sztucznych barier dla transgranicznych sieci.

c) Wniosek powinien dodatkowo wspierać współpracę i koordynację operatorów sieci
w celu zapewnienia spodziewanych korzyści
Państwa członkowskie w różnym tempie realizują cele europejskiej polityki dotyczące 
zwiększenia połączeń międzysystemowych i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
Kierowanie unijnych środków do państw, które zrobiły niewiele na rzecz postępu, stwarza dla 
nich pokusę nadużycia i potencjalnie sytuację, w której w oczekiwaniu na zachęty 
inwestycyjne opieszałość będzie się bardziej opłacała niż wczesne działanie. Umożliwienie 
zaangażowania wielu podmiotów (co najmniej 3) w realizację projektów finansowanych ze 
środków unijnych wzmocniłoby tak bardzo pożądaną współpracę między operatorami sieci 
przesyłowych, poszerzyłoby zdobytą wiedzę fachową, podnosiłoby poziom zaufania między 
uczestnikami rynku i intensyfikowałoby integrację rynku.

Współpraca i lepszy system zarządzania są niezbędne do zapewnienia optymalnego 
wykorzystania i eksploatacji sieci energetycznych przez operatorów sieci przesyłowych. 
Coraz większa technologiczna złożoność nowego koszyka energetycznego z uwagi na wpływ 
odnawialnych źródeł energii spowodowała wzrost ryzyka braku koordynacji, a nawet przerw
w zasilaniu, w wielu zależnych od siebie sieciach. Gromadzenie i monitorowanie informacji
o transgranicznej wymianie w czasie rzeczywistym może stać się ważnym narzędziem 
bezpiecznej i wydajnej eksploatacji sieci infrastruktury oraz jej planowania w przyszłości.
W ten sam sposób uwzględniając perspektywę konsumentów duże znaczenie ma 
optymalizacja wykorzystania infrastruktury. ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu 
przedstawiają Komisji wnioski dotyczące projektu i wdrożenia odpowiedniej koordynacji 
operacyjnej w czasie rzeczywistym europejskiej infrastruktury energetycznej.

d) Wspieranie inwestycji
Kluczowym czynnikiem jest mobilizacja prywatnych inwestycji. We wniosku przewiduje się
mechanizm transgranicznej alokacji kosztów na podstawie korzyści ponoszonych przez dane 
państwo członkowskie. W postanowieniach rozporządzenia ustanowiono rolę krajowych 
organów regulacyjnych w określaniu zachęt inwestycyjnych proporcjonalnie do ryzyka 
ponoszonego przez organizatorów projektu. Wspieranie inwestycji może wymagać bardziej 
czytelnych europejskich wytycznych lub porównywania najlepszych praktyk w całej Europie.

Brak ekonomicznej zasadności zachowano jako kluczowe kryterium kwalifikowalności przy 
dokonywaniu oceny unijnego wsparcia finansowanego z instrumentu „Łącząc Europę”. To 
konieczne dla uniknięcia zakłóceń rynku oraz ograniczenia wsparcia ze środków publicznych 
na te projekty, które wykazują pozytywne efekty zewnętrzne, które jednak nie byłyby 
zrealizowane przy pomocy mechanizmów rynkowych. Ścisłe powiązanie z finansowymi 
instrumentami instrumentu „Łącząc Europę” w celu wspierania prywatnego finansowania dla 
inwestycji w ramach projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania będzie
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odgrywało duże znaczenie, natomiast za pomocą funduszy strukturalnych zostanie 
zapewnione finansowanie inteligentnych sieci dystrybucyjnych o znaczeniu lokalnym
i regionalnym. Dwa źródła finansowania będą się zatem uzupełniać. Z drugiej strony państwa 
członkowskie powinny przestrzegać zasad europejskiej rynku energii, aby uzyskać dostęp do 
unijnych instrumentów finansowania z instrumentu „Łącząc Europę”.


