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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 zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury 
energetycznej w Unii Europejskiej oraz zastępującego rozporządzenie Rady (UE, 
Euratom) nr 617/2010
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0153),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0075/2013),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 maja 
2013 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-
0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

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

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Uzyskanie całościowego obrazu 
rozwoju inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną w Unii ma kluczowe 
znaczenie dla tego, aby Komisja mogła 
wykonywać swoje zadania w dziedzinie 
energii. Dostępność regularnie 
dostarczanych i aktualnych danych oraz 
informacji powinna umożliwić Komisji 
przeprowadzenie niezbędnych porównań i 
ocen lub zaproponowanie odpowiednich 
środków na podstawie właściwych danych 
liczbowych i analiz, w szczególności w 
odniesieniu do przyszłej równowagi 
między podażą energii a popytem na nią.

(1) Uzyskanie całościowego obrazu 
rozwoju inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną w Unii jest warunkiem 
wstępnym rozwoju europejskiej polityki 
energetycznej. Dostępność regularnie 
dostarczanych i aktualnych danych oraz 
informacji powinna umożliwić Komisji 
przeprowadzenie niezbędnych porównań i 
ocen lub zaproponowanie odpowiednich 
środków na podstawie właściwych danych 
liczbowych i analiz, w szczególności w 
odniesieniu do przyszłej równowagi 
między podażą energii a popytem na nią.
Wszelkie środki proponowane lub 
podejmowane na szczeblu Unii powinny 
być neutralne i nie powinny ingerować 
w funkcjonowanie rynku.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W tym celu państwa członkowskie 
powinny zgłaszać Komisji dane oraz 
informacje na temat projektów 
inwestycyjnych w infrastrukturze 
energetycznej dotyczących produkcji, 
składowania i przesyłu ropy naftowej, gazu 
ziemnego, energii elektrycznej, w tym 

(9) W tym celu państwa członkowskie 
powinny zgłaszać Komisji dane oraz 
informacje na temat projektów 
inwestycyjnych w infrastrukturze 
energetycznej dotyczących produkcji, 
składowania i przesyłu ropy naftowej, gazu 
ziemnego, energii elektrycznej, w tym 
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energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, biopaliw oraz 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, będących na etapie planowania lub 
w trakcie budowy na ich terytorium, w tym 
połączeń międzysystemowych z państwami 
trzecimi. Odnośne przedsiębiorstwa 
powinny podlegać obowiązkowi zgłaszania 
państwu członkowskiemu przedmiotowych 
danych oraz informacji.

energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, a także biopaliw oraz 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, będących na etapie planowania lub 
w trakcie budowy na ich terytorium, w tym 
połączeń międzysystemowych z państwami 
trzecimi. Odnośne przedsiębiorstwa 
powinny podlegać obowiązkowi zgłaszania
danemu państwu członkowskiemu 
przedmiotowych danych oraz informacji.
Państwa członkowskie i Komisja powinny 
być zobowiązane do zapewnienia 
poufności danych dostarczanych przez 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe podkreślenie konieczności zapewnienia poufności danych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Celem uniknięcia nieproporcjonalnych 
obciążeń administracyjnych i 
zminimalizowania kosztów dla państw 
członkowskich i przedsiębiorstw, 
szczególnie małych i średnich 
przedsiębiorstw, niniejsze rozporządzenie 
powinno umożliwiać zwolnienie państw 
członkowskich i przedsiębiorstw z 
wymogów w zakresie składania 
sprawozdań, pod warunkiem że 
równoważne informacje będą 
przekazywane Komisji na mocy aktów 
prawnych Unii w danym sektorze 
energetycznym, które zostały przyjęte 
przez instytucje Unii, służących 
osiągnięciu celów dotyczących 
konkurencyjnych rynków energii w Unii, 
trwałości systemu energetycznego Unii 
oraz bezpieczeństwa dostaw energii do 

(11) Celem uniknięcia nieproporcjonalnych 
obciążeń administracyjnych i 
zminimalizowania kosztów dla państw 
członkowskich i przedsiębiorstw, 
szczególnie małych i średnich 
przedsiębiorstw, niniejsze rozporządzenie 
powinno umożliwiać zwolnienie państw 
członkowskich i przedsiębiorstw z 
wymogów w zakresie składania 
sprawozdań, pod warunkiem że 
równoważne informacje zostały już 
przekazane Komisji przez państwo 
członkowskie lub specjalny organ, 
któremu powierzono wieloletnie 
planowanie inwestycyjne i przekazywanie 
danych i informacji, jakie należy 
przedłożyć zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w odniesieniu do 
ogólnounijnego i wieloletniego planu 
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Unii. Należy zatem unikać jakiegokolwiek 
powielania wymogów w zakresie
składania sprawozdań określonych w 
trzecim pakiecie dotyczącym rynku 
wewnętrznego w zakresie energii 
elektrycznej i gazu ziemnego.

rozwijania sieci i planu inwestycji w 
infrastrukturę energetyczną. Komisja 
powinna doprecyzować stosowanie tego 
zwolnienia, aby faktycznie zmniejszyć 
obciążenie w zakresie sprawozdawczości 
dla osób lub organów, na których 
spoczywają zobowiązania wynikające z 
niniejszego rozporządzenia, oraz dla tych, 
którzy odpowiadają za administrowanie 
systemem sprawozdawczości w państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Unikanie podwójnej sprawozdawczości i nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych 
było jednym z celów poprzedniego wniosku. Kwestia ta nie została rozstrzygnięta w 
wystarczającym stopniu, dlatego w niniejszym rozporządzeniu należy sformalizować 
praktyczne podejście, jakie Komisja chce stosować w celu zapewnienia przemysłowi i 
państwom członkowskim pewności prawa.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Na potrzeby przetwarzania danych 
oraz zapewnienia łatwego i bezpiecznego 
przekazywania danych Komisja, a w 
szczególności jej jednostka odpowiedzialna 
za obserwację rynku energii, powinna mieć 
możliwość podjęcia wszelkich 
odpowiednich kroków w tym zakresie, a w 
szczególności zastosowania 
zintegrowanych narzędzi i procedur 
informatycznych, które powinny 
zagwarantować poufność danych lub 
informacji zgłaszanych Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zakres niniejszego rozporządzenia powinien obejmować dane dotyczące produkcji i 
wydobycia węgla. Rozwój rynku gazu łupkowego w USA ma wpływ na ceny gazu i węgla w 
Europie, co ożywia przemysł węglowy. Niemcy i Holandia mają stworzyć nowy potencjał 
węglowy o mocy 12.5 gigawatów między 2012 a 2015 r. Nie można zignorować takiego 
ważnego rozwoju infrastruktury. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma również 
zastosowanie do przedsiębiorstw UE 
inwestujących w projekty dotyczące 
infrastruktury energetycznej w państwach 
trzecich bezpośrednio związane z sieciami 
energetycznymi w jednym lub kilku 
państwach członkowskich albo mające na 
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nie wpływ.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „infrastruktury energetycznej” w wytycznych dla transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej obejmuje infrastrukturę znajdującą się w Unii lub łączącą Unię z co najmniej 
jednym państwem trzecim. Równie ważne jest zgłaszanie inwestycji infrastrukturalnych w 
krajach trzecich, które mają wpływ na sieci energetyczne w co najmniej jednym państwie 
członkowskim, a zatem na europejski rynek energii.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) tworzenie nowych połączeń z 
systemami przesyłu energii między Unią 
Europejską a państwami trzecimi lub 
wszelkiej infrastruktury energetycznej 
mającej wpływ na sieci energetyczne co 
najmniej jednego państwa 
członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Równie ważne jest zgłaszanie inwestycji infrastrukturalnych w państwach trzecich, które to 
projekty mają wpływ na sieci energetyczne w co najmniej jednym państwie członkowskim, a 
zatem na europejski rynek energii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma jednak 
zastosowania do przedsiębiorstw, w 
odniesieniu do których dane państwo 
członkowskie podejmuje decyzję o 
wykorzystaniu innych środków 

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

przekazywania Komisji danych lub 
informacji, o których mowa w art. 3, pod 
warunkiem że przekazywane dane lub 
informacje są porównywalne i 
równoważne.

Or. en

Uzasadnienie

O ile rozsądne jest unikanie powielania mechanizmów sprawozdawczości w przypadku, gdy 
przedsiębiorstwa stosują inne narzędzia przekazywania danych Komisji, należy dopilnować, 
by informacje i dane dostarczane przy pomocy innych środków były w pełni zgodne 
i porównywalne z danymi i informacjami dostarczanymi w drodze zgłoszenia. Jest to istotny 
element, dzięki któremu stosowanie starego rozporządzenia zostanie usprawnione przez nowe.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, wyznaczone przez 
nie podmioty lub organ specjalny, o 
którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), mogą 
uzupełnić swoje zgłoszenia odpowiednimi 
uwagami, na przykład na temat opóźnień
lub przeszkód w realizacji projektów 
inwestycyjnych.

Jeśli państwa członkowskie, wyznaczone 
przez nie podmioty lub organ specjalny, o 
którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b)
posiadają jakiekolwiek informacje 
dotyczące opóźnień lub przeszkód w 
realizacji projektów inwestycyjnych, 
państwa te dołączają te informacje do 
zgłoszenia przewidzianego w artykule 3.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W granicach określonych niniejszym 
rozporządzeniem Komisja przyjmuje w 
terminie dwóch miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia przepisy 
niezbędne do wykonania niniejszego 
rozporządzenia, dotyczące formatu i 
innych technicznych szczegółów 
zgłoszenia danych oraz informacji, o 
których mowa w art. 3 i 5. Do tego czasu 
stosuje się nadal rozporządzenie Komisji
(UE, Euratom) nr 833/2010 z dnia 
21 września 2010 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 
nr 617/2010.

W granicach określonych niniejszym 
rozporządzeniem Komisja przyjmuje w 
terminie dwóch miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia przepisy 
niezbędne do wykonania niniejszego 
rozporządzenia, dotyczące formatu i 
innych technicznych szczegółów 
zgłoszenia danych oraz informacji, o 
których mowa w art. 3 i 5, w tym 
stosowania zwolnienia na mocy art. 3 ust. 
2, a w szczególności przepisy dotyczące 
terminów i treści zgłoszeń oraz jednostek 
podlegających wymogom w zakresie 
składania sprawozdań. Do tego czasu 
stosuje się nadal rozporządzenie Komisji
(UE, Euratom) nr 833/2010 z dnia 
21 września 2010 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 
nr 617/2010.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dopilnowuje również, by zasoby 
informatyczne na potrzeby celów 
określonych w pierwszym akapicie 
gwarantowały poufność danych lub 
informacji zgłaszanych Komisji na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określenie potencjalnych przyszłych luk 
między popytem na energię a jej podażą, 
które mają znaczenie z punktu widzenia 
polityki energetycznej Unii;

a) określenie potencjalnych przyszłych luk 
między popytem na energię a jej podażą, 
które mają znaczenie z punktu widzenia 
polityki energetycznej Unii, ze 
szczególnym naciskiem na ewentualne 
przyszłe niedostatki i wady w 
infrastrukturze produkcji i przesyłu;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) określenie inwestycji potrzebnych do 
usprawnienia funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) monitorowanie inwestycji Unii w 
projekty w państwach trzecich mające 
wpływ na unijny rynek energii i na 
bezpieczeństwo dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

Równie ważne jest zgłaszanie inwestycji infrastrukturalnych w państwach trzecich, które to 
projekty mają wpływ na sieci energetyczne w co najmniej jednym państwie członkowskim, a 
zatem na europejski rynek energii.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja omawia analizy z 
zainteresowanymi stronami, takimi jak 
ENTSO-E, ENTSO-G, Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu i Grupa ds. 
Dostaw Ropy.

3. Komisja omawia analizy z 
zainteresowanymi stronami, takimi jak 
ENTSO-E, ENTSO-G, Grupa 
Koordynacyjna ds. Gazu i Grupa ds. 
Dostaw Ropy. Komisja przekazuje analizy 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu oraz je publikuje.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2.1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– rurociągi i projekty stanowiące przedmiot 
wspólnego zainteresowania określone w 
wytycznych ustanowionych na mocy art. 
171 TFUE.

– rurociągi stanowiące istotne połączenia 
w krajowych lub międzynarodowych 
sieciach połączonych oraz rurociągi i 
projekty stanowiące przedmiot wspólnego 
zainteresowania określone w wytycznych 
ustanowionych na mocy art. 171 TFUE.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2.2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Terminale użytkowane w imporcie 
skroplonego gazu ziemnego mające 
zdolność regazyfikacyjną co najmniej 1 
miliarda m 3 rocznie.

– Terminale użytkowane w imporcie i 
eksporcie skroplonego gazu ziemnego i 
sprężonego gazu ziemnego mające 
zdolność regazyfikacyjną co najmniej 1 
miliarda m 3 rocznie.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno obejmować import i eksport.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3.1 – tiret piąte
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– farmy wiatrowe o mocy co najmniej 20 
MW,

– farmy wiatrowe o mocy co najmniej 
20 MW w przypadku farm na morzu lub o 
mocy co najmniej 5 MW w przypadku 
farm na lądzie,

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2a. Składowanie
– Instalacje składowania energii 
elektrycznej

Or. en

Uzasadnienie

Jak na przykład składowanie energii elektrycznej w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. WĘGIEL
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3a.1 Wydobycie i produkcja
– instalacje do wydobywania i produkcji o 
rocznej wydajności co najmniej miliona 
ton.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres niniejszego rozporządzenia powinien obejmować dane dotyczące produkcji i 
wydobycia węgla. Rozwój rynku gazu łupkowego w USA ma wpływ na ceny gazu i węgla w 
Europie, co ożywia przemysł węglowy. Niemcy i Holandia mają stworzyć nowy potencjał 
węglowy o mocy 12.5 gigawatów między 2012 a 2015 r. Nie można zignorować takiego 
ważnego rozwoju infrastruktury. 
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UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek Komisji w sprawie nowego rozporządzenia w związku z wyrokiem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzającym nieważność rozporządzenia 
Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych 
dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz utrzymującym jego skutki 
do czasu przyjęcia nowego rozporządzenia został przyjęty w oparciu o odpowiednią podstawę 
prawną, tj. art. 194 ust. 2 TFUE.
Wyrok Trybunału z dnia 6 września 2012 r. zapadł po tym, jak w październiku 2010 r. 
Parlament Europejski wniósł skargą przeciwko Radzie, w której zakwestionował podstawę 
prawną, w oparciu o którą przyjęto rozporządzenie nr 617/2010, i wniósł o stwierdzenie 
nieważności tego rozporządzenia przez Trybunał (sprawa C-490/10). Rada zastosowała jako 
podstawę prawną art. 337 TFUE i art. 187 traktatu EWEA, uzasadniając ten wybór faktem, że 
rozporządzenie dotyczy gromadzenia ogólnych informacji.
W nowym wniosku Komisja proponuje rozporządzenie o tej samej treści i tym samym 
zakresie jak unieważnione rozporządzenie. Dodano kilka dostosowań, które są bezwzględnie 
konieczne ze względu na nową procedurę ustawodawczą. Sprawozdawczyni zauważa również 
z zadowoleniem, że w nowym wniosku uwzględniono wiele poprawek przyjętych przez 
Parlament Europejski w 2010 r. w ramach procedury konsultacji.

Proponowane rozporządzenie jest identyczne z unieważnionym rozporządzeniem. Państwa 
członkowskie mają obowiązek zgłaszać Komisji co dwa lata dane oraz informacje na temat 
projektów inwestycyjnych dotyczących produkcji, składowania i przesyłu ropy naftowej, gazu 
ziemnego i energii elektrycznej.

Rozporządzenie wymaga, aby co dwa lata państwa członkowskie (lub podmioty wyznaczone 
przez nie do wykonania tego zadania) gromadziły i przekazywały dane oraz informacje 
dotyczące pewnych rodzajów projektów inwestycyjnych w zakresie budowy, modernizacji 
lub wycofania z eksploatacji infrastruktur służących do produkcji, przesyłu i składowania 
(określonych w załączniku do rozporządzenia). Dotyczy to ropy naftowej, gazu ziemnego, 
energii elektrycznej, biopaliw oraz dwutlenku węgla pochodzącego z tych źródeł.
Rozporządzenie nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek dostarczania 
niezbędnych danych swojemu państwu członkowskiemu.

Celem jest dopilnowanie, by Komisja była dokładnie i regularnie informowana o projektach 
inwestycyjnych w zakresie infrastruktury energetycznej UE, aby móc wypełniać swoje 
zadania w dziedzinie energii. Co dwa lata Komisja będzie przygotowywać międzysektorową 
analizę zmian strukturalnych i perspektyw systemu energetycznego UE oraz wszelkie inne 
wymagane analizy. Pozwoli to na określenie potencjalnych przyszłych rozbieżności 
w zakresie popytu i podaży oraz przeszkód dla inwestycji. Zamysłem omawianego 
rozporządzenia jest zwiększenie przejrzystości przewidywanego popytu i dostępnej podaży.
Sprawozdawczyni w pełni popiera wniosek i z zadowoleniem przyjmuje nową podstawę 
prawną. Instrument taki jest niezbędny i uzupełnia instrument „Łącząc Europę” w zakresie 
określania zapotrzebowania na inwestycje w infrastrukturę energetyczną z myślą o 
urzeczywistnieniu wewnętrznego rynku energii.
Sprawozdawczyni przedstawia kilka propozycji, aby dokładniej wyjaśnić elementy 
zaproponowane w celu unikania podwójnej sprawozdawczości; w przypadku gdy zgłaszanie 
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inwestycji wymagane jest na mocy innych specjalnych przepisów UE, państwa członkowskie 
będą zwolnione z obowiązku zgłaszania takich inwestycji.

Sprawozdawczyni nalega również na umocnienie przepisów dotyczących poufności 
informacji i bezpieczeństwa danych.

Inne główne poprawki w projekcie sprawozdania mają na celu:

 rozszerzenie zakresu rozporządzenia, aby objęło ono węgiel jako ważny element koszyka 
energetycznego mający wpływ na politykę energetyczną UE;

 włączenie zgłaszania inwestycji infrastrukturalnych w państwach trzecich, które mają 
wpływ na sieci energetyczne w co najmniej jednym państwie członkowskim, a zatem na 
europejski rynek energii;

 włączenie wymogów w zakresie składania sprawozdań dotyczących infrastruktur 
związanych ze sprężonym gazem ziemnym (oprócz skroplonego gazu ziemnego) zarówno 
przy imporcie, jak i eksporcie, co sprawozdawczyni uważa za bardzo ważne dla 
zapewnienia w przyszłości dywersyfikacji unijnych dostaw gazu;

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

 rozszerzenie wymogów w zakresie składania sprawozdań na instalacje składowania 
energii elektrycznej.


