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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i docenia jego przekrojowy 
charakter w zakresie regulacji projektów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, w 
szczególności w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania. W szczególności sprawozdawca przychylnie odnosi się do środków 
mających na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu przyznawania pozwoleń i zachęca do 
jego stosowania, w miarę możliwości, także do celów realizacji nietransgranicznych 
projektów infrastruktury energetycznej.

W sprawozdaniu zwrócono uwagę na regionalny wymiar infrastruktury energetycznej, 
uwzględniając w szczególności jej bezpośredni wpływ na obywateli, który często nie jest 
właściwie równoważony przewidywanymi pozytywnymi skutkami projektu pod względem 
bezpieczeństwa energetycznego, trwałości czy też wydajności infrastruktury. Należy zatem 
uznać rolę władz regionalnych na poszczególnych etapach procesu przyznawania pozwoleń, 
aby podmioty najbardziej zainteresowane mogły mieć wpływ na proces podejmowania 
decyzji. Ponadto należy ujednolicić na poziomie UE proces odnośnych konsultacji 
społecznych.

Wniosek powinien również zapewnić właściwą równowagę między kryterium gospodarności 
– zasadniczym z perspektywy prywatnych przedsiębiorców, którzy ostatecznie finansują i 
rozbudowują infrastrukturę energetyczną i zarządzają nią − a warunkami wstępnymi 
udzielenia wsparcia finansowego z instrumentu „Łącząc Europę”. W odniesieniu do tego 
wsparcia zaproponowane zostały odpowiednie poprawki mające na celu określenie 
okoliczności, w których interes publiczny i korzyści dla konsumentów uzasadniają dodatkowe 
finansowanie, nie naruszając przy tym zasady konkurencyjności.

Sprawozdawca proponuje ponadto szersze ujęcie projektów infrastruktury gazowniczej, 
poprzez objęcie wszystkich niezbędnych elementów tych projektów wykazem kryteriów 
kwalifikowalności, aby zapewnić spójność techniczną i ułatwić sprawne działanie 
najważniejszych korytarzy gazowych w Europie.

Zdaniem sprawozdawcy ogólną myślą przewodnią rozbudowy transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej powinna być prostota proceduralna wraz z zaangażowaniem 
zainteresowanych podmiotów.

POPRAWKI

Komisja Komisji Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w jej 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W ramach priorytetów dotyczących 
infrastruktury energetycznej Komisja 
Europejska powinna uwzględnić 
szczególną sytuację wyspiarskich 
systemów energetycznych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Z oceny obecnych ram TEN-E wynika 
jednoznacznie, że pomimo pozytywnego 
wkładu w realizację pewnych projektów, 
zaznaczającego ich polityczną obecność, 
politykę tę cechuje brak wizji, zawężenie 
przedmiotu zainteresowania i elastyczności 
koniecznej do uzupełnienia stwierdzonych 
luk infrastruktury.

(5) Z oceny obecnych ram TEN-E wynika 
jednoznacznie, że pomimo pozytywnego 
wkładu w realizację pewnych projektów, 
zaznaczającego ich polityczną obecność, 
politykę tę cechuje brak wizji, zawężenie 
przedmiotu zainteresowania i elastyczności 
koniecznej do uzupełnienia stwierdzonych 
luk infrastruktury, a Unia nie jest jeszcze 
absolutnie gotowa do wyjścia naprzeciw 
przyszłym wyzwaniom w tej dziedzinie.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej 
infrastruktury energetycznej i instalacji 
nowej ma istotne znaczenie dla realizacji 
celów unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej, które obejmują pełne 
wdrożenie wewnętrznego rynku 
energetycznego, zagwarantowanie 
bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i 
ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20 %, zwiększenie 
udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w finalnym zużyciu energii 

(6) Przyspieszenie remontu istniejącej 
infrastruktury energetycznej, zakończenia 
trwających obecnie prac i instalacji nowej
infrastruktury ma istotne znaczenie dla 
realizacji celów unijnej polityki 
energetycznej i klimatycznej, które 
obejmują pełne wdrożenie wewnętrznego 
rynku energetycznego, zagwarantowanie 
bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i 
ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w finalnym 
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do 20 % oraz osiągnięcie wzrostu 
efektywności energetycznej o 20 % do 
2020 r. Unia musi jednocześnie 
przygotować swoją infrastrukturę do 
dalszej dekarbonizacji systemu 
energetycznego w perspektywie 
długoterminowej do roku 2050.

zużyciu energii do 20% oraz osiągnięcie 
wzrostu efektywności energetycznej o 20%
do 2020 r. Unia musi jednocześnie 
przygotować swoją infrastrukturę do 
dalszej dekarbonizacji systemu 
energetycznego w perspektywie 
długoterminowej do roku 2050.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Obecna sytuacja gospodarcza jeszcze 
bardziej podkreśla konieczność przyjęcia 
zintegrowanego podejścia do kwestii 
energetyki, uwzględniającego jej aspekty 
gospodarcze, środowiskowe i społeczne. 
Należy brać pod uwagę pozytywne i 
negatywne skutki uboczne powstające 
przy realizacji robót koniecznych dla 
zapewnienia wszystkim obywatelom Unii 
w bliższej i dalszej przyszłości 
bezpiecznych dostaw zrównoważonej 
energii po przystępnej cenie.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wewnętrzny rynek energii, choć jest 
podmiotem prawnym określonym w 
dyrektywie 2009/72/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 
r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej oraz w 
dyrektywie 2009/73/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 
r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego, pozostaje 
rozdrobniony ze względu na 

(7) Wewnętrzny rynek energii, choć jest 
podmiotem prawnym określonym w 
dyrektywie 2009/72/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 
r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej oraz w 
dyrektywie 2009/73/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 
r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego, pozostaje 
rozdrobniony ze względu na 
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niewystarczające połączenia między 
krajowymi sieciami energetycznymi.
Ogólnounijne, zintegrowane sieci mają 
jednak istotne znaczenie dla zapewnienia 
konkurencyjnego i sprawnie działającego 
zintegrowanego rynku promującego 
wzrost, zatrudnienie i zrównoważony 
rozwój.

niewystarczające połączenia między 
krajowymi sieciami energetycznymi.
Ogólnounijne, zintegrowane sieci i 
wykorzystanie infrastruktury 
inteligentnych sieci umożliwiającej 
zwiększenie efektywności energetycznej 
oraz integrację rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii mają jednak 
istotne znaczenie dla zapewnienia 
konkurencyjnego i sprawnie działającego 
zintegrowanego rynku promującego
zasobooszczędny wzrost, zatrudnienie i 
zrównoważony rozwój.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Regiony najbardziej oddalone są w 
dużym stopniu uzależnione od paliw 
kopalnych z przywozu, co obciąża wzrost i 
rozwój gospodarczy tych regionów 
wysokimi dodatkowymi kosztami. Należy 
promować rolę tych regionów jako 
naturalnych laboratoriów w zakresie 
odnawialnych źródeł energii oraz przesyłu 
elektryczności i gazu ziemnego poprzez 
rozwijanie projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
których celem jest zróżnicowanie 
regionalnej bazy energetycznej, 
zwiększenie zrównoważonego charakteru i 
efektywności energetycznej, co pomoże 
również osiągnąć cele strategii „Europa 
2020”.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W niniejszym rozporządzeniu 
ustanowiono przepisy dotyczące 
terminowego rozwoju i interoperacyjności 
transeuropejskich sieci energetycznych,
aby zrealizować ujęte w Traktacie cele 
polityki energetycznej w zakresie 
zapewnienia funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii i 
bezpieczeństwa dostaw w Unii, wspierania 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii oraz rozwoju nowych i 
odnawialnych źródeł energii, a także 
wspierania połączeń wzajemnych między 
sieciami energetycznymi. Niniejszy 
wniosek, poprzez dążenie do realizacji tych 
celów, przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i jest źródłem
korzyści dla całej Unii pod względem 
konkurencyjności oraz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

(13) W niniejszym rozporządzeniu 
ustanowiono przepisy dotyczące 
terminowego rozwoju i interoperacyjności 
transeuropejskich sieci energetycznych, 
aby zrealizować ujęte w Traktacie cele 
polityki energetycznej w zakresie 
zapewnienia funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii i 
bezpieczeństwa dostaw w Unii,
zmniejszenia uzależnienia od przywozu,
wspierania efektywności energetycznej i 
oszczędności energii oraz rozwoju nowych 
i odnawialnych źródeł energii, a także 
wspierania połączeń wzajemnych między 
sieciami energetycznymi. Niniejszy 
wniosek, poprzez dążenie do realizacji tych 
celów, przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i jest źródłem 
korzyści dla całej Unii pod względem 
konkurencyjności oraz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
Aby osiągnąć te cele, niniejsze 
rozporządzenie wspiera przeprowadzenie –
na odpowiednim etapie procesu 
przyznawania pozwoleń – konsultacji z 
władzami regionalnymi zaangażowanymi 
w ten proces.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wyznaczanie projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
powinno opierać się na wspólnych, 
przejrzystych i obiektywnych kryteriach w 

(15) Wyznaczanie projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
powinno opierać się na wspólnych, 
przejrzystych i obiektywnych kryteriach w 
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świetle ich wkładu w cele polityki 
energetycznej. Zaproponowane projekty 
dotyczące energii elektrycznej i gazu 
powinny stanowić część najbardziej 
aktualnego dostępnego dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci. Taki plan powinien 
uwzględniać szczególnie konkluzje szczytu 
Rady Europejskiej z dnia 4 lutego odnośnie 
do konieczności zintegrowania 
peryferyjnych rynków energii.

świetle ich wkładu w cele polityki 
energetycznej. Zaproponowane projekty 
dotyczące energii elektrycznej i gazu 
powinny stanowić część najbardziej 
aktualnego dostępnego dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci. Taki plan powinien 
uwzględniać szczególnie konkluzje szczytu 
Rady Europejskiej z dnia 4 lutego odnośnie 
do konieczności zintegrowania 
peryferyjnych rynków energii i 
rozszerzenia infrastruktury inteligentnych 
sieci.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania powinny być 
realizowane jak najszybciej i należy je 
ściśle monitorować i oceniać, przy 
zachowaniu minimalnego poziomu 
obciążeń administracyjnych dla 
organizatorów projektów. Komisja 
powinna mianować europejskich 
koordynatorów dla projektów 
napotykających na szczególne trudności.

(18) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania powinny być 
realizowane jak najszybciej i należy je 
ściśle monitorować i oceniać, przy 
zachowaniu minimalnego poziomu 
obciążeń administracyjnych dla 
organizatorów projektów, przede 
wszystkim z myślą o małych i średnich 
przedsiębiorstwach. Komisja powinna 
mianować europejskich koordynatorów
oraz udzielać wsparcia projektom 
napotykającym szczególne trudności, aby 
nie zaprzepaścić ich powodzenia.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania powinny 
otrzymać „priorytetowy status” na szczeblu 
krajowym, który zapewni im szybką 

(20) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania powinny 
otrzymać „priorytetowy status” na szczeblu 
krajowym, który zapewni im szybką 
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obsługę administracyjną. Właściwe organy 
uznają projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania za projekty 
leżące w interesie publicznym. Projektom 
mającym negatywny wpływ na środowisko 
należy przyznawać pozwolenia z powodów 
wynikających z nadrzędnego interesu 
publicznego, gdy zostaną spełnione 
wszystkie warunki przewidziane w 
dyrektywach 92/43/WE i 2000/60/WE.

obsługę administracyjną. Właściwe organy 
uznają projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania za projekty 
leżące w interesie publicznym. Projektom 
mającym negatywny wpływ na środowisko 
należy przyznawać pozwolenia z powodów 
wynikających z nadrzędnego interesu 
publicznego, gdy zostaną spełnione 
wszystkie warunki przewidziane w 
dyrektywach 92/43/WE i 2000/60/WE.
Zgodnie z hierarchią ważności oraz z 
myślą o opłacalności należy zbadać, gdzie 
można by zminimalizować infrastrukturę, 
stosując politykę efektywności 
energetycznej, gdzie można unowocześnić 
lub zmodernizować istniejącą 
infrastrukturę krajową i transgraniczną 
oraz gdzie potrzebna jest nowa 
infrastruktura, którą można zbudować 
obok już istniejącej infrastruktury 
energetycznej lub transportowej.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Utworzenie na poziomie krajowym 
jednego właściwego organu integrującego 
lub koordynującego wszystkie procedury 
przyznawania pozwoleń („punkt 
kompleksowej obsługi”) powinno 
ograniczyć poziom złożoności, zwiększyć 
skuteczność i przejrzystość oraz 
przyczynić się do wzmocnienia współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi.

(21) Utworzenie na poziomie krajowym 
jednego właściwego organu integrującego 
lub koordynującego wszystkie procedury 
przyznawania pozwoleń („punkt 
kompleksowej obsługi”) powinno 
ograniczyć poziom złożoności, zwiększyć 
skuteczność i przejrzystość oraz 
przyczynić się do wzmocnienia współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi
poprzez organizowanie wspólnych grup 
roboczych z udziałem tych właściwych 
instytucji.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Państwa członkowskie zachęcane są 
ponadto do stosowania – w odpowiednich 
przypadkach – przepisów dotyczących 
procedur przyznawania pozwoleń 
dotyczących projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
do innych projektów infrastruktury 
energetycznej.

Uzasadnienie

Należy zachęcać państwa członkowskie do korzystania z najlepszych europejskich praktyk 
także w odniesieniu do innych projektów, aby zwiększyć wydajność niezbędnej infrastruktury, 
zapobiec zatorom i uniknąć wprowadzania dwupoziomowych systemów.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21 a) Przy planowaniu różnych sieci 
transeuropejskich należy dążyć przede 
wszystkim do integracji sieci 
transportowych, sieci komunikacyjnych i 
sieci energetycznych, aby zapewnić 
minimalny udział władz lokalnych oraz 
zagwarantować, zawsze, jeżeli jest to 
możliwe, ponowne wykorzystanie 
istniejących lub zlikwidowanych tras w 
celu ograniczenia do minimum społeczno-
gospodarczego, środowiskowego i 
finansowego wkładu danego obszaru.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły
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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) Inwestycje w transeuropejskie 
infrastruktury energetyczne mają 
szczególne znaczenie ze względu na 
możliwości rozwoju i tworzenia miejsc 
pracy. Dlatego też, uwzględniając 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.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ułatwia terminową realizację projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania poprzez przyspieszenie 
przyznawania pozwoleń i stymulację
udziału społeczeństwa;

(b) ułatwia terminową realizację projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania poprzez przyspieszenie 
przyznawania pozwoleń i ustanowienie 
minimalnych wymogów w odniesieniu do
udziału społeczeństwa;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 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 

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

składowania energii elektrycznej lub gazu,
lub urządzenia przeznaczone do odbioru, 
składowania i regazyfikacji czy 
dekompresji skroplonego gazu ziemnego 
(LNG), które znajdują się na terytorium 
Unii lub łączą Unię z państwem trzecim 
lub większą liczbą państw trzecich;

Uzasadnienie

Infrastruktura energetyczna w przypadku gazu obejmuje terminale LNG; w celu zachowania 
spójności z kategoriami określonymi w pkt 1 załącznika II definicję należy dostosować w 
sposób uwzględniający ten fakt.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. „analiza kosztów i korzyści systemu 
energetycznego” oznacza ocenę 
przeprowadzaną łacznie na szczeblu Unii i 
stanowiącą podstawę do wyboru 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania zgodnie z 
celami dziesięcioletniego planu rozwoju 
sieci (TYNDP), o którym mowa w art. 8 
rozporządzenia (WE) 715/2009.

Uzasadnienie
Rozporządzenie to odnosi się do różnych analiz kosztów i korzyści, innych analiz i ocen. 
Wymaga to wyjaśnienia i definicja wydaje się konieczna.  Analizę kosztów i korzyści należy 
przeprowadzać łącznie, a nie projekt po projekcie.

Projekty infrastruktury gazowniczej są oparte na wiążących zobowiązaniach, tj. ze strony 
podmiotów rynkowych w wyniku testowania rynku lub ze strony krajowych organów 
regulacyjnych. W odniesieniu do tych projektów, które opierają się już na wiążących 
zobowiązaniach, analiza kosztów i korzyści każdego projektu z osobna byłaby w znacznym 
stopniu powieleniem pracy.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
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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

Uzasadnienie

Przeniesiono na koniec artykułu w celu dostosowania go do rzeczywistego terminu 
podejmowania decyzji.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby wyznaczania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania Komisja ustanawia grupy 
regionalne (zwane dalej „grupami”) 
określone w pkt 1 załącznika III w oparciu 
o każdy priorytetowy korytarz i obszar 
oraz odpowiadający każdej z nich zasięg 
geograficzny określony w załączniku I.

2. Na potrzeby wyznaczania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania Komisja ustanawia grupy 
regionalne (zwane dalej „grupami”) 
określone w pkt 1 załącznika III w oparciu 
o każdy priorytetowy korytarz i obszar 
oraz odpowiadający każdej z nich zasięg 
geograficzny określony w załączniku I.
Każda grupa wykonuje swoją pracę na 
podstawie wcześniej ustalonego zakresu 
zadań.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia istniejące 
grupy lub inne podmioty zajmowały się 
wyborem projektów o istotnym znaczeniu 
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dla systemów energetycznych Unii, każda 
z grup, o których mowa w ust. 2, należycie 
uwzględnia prace przeprowadzone już w 
ramach tych grup lub podmiotów. Jeżeli 
istniejące grupy lub inne podmioty 
uzgodniły wcześniej projekty lub wykazy 
projektów o istotnym znaczeniu dla Unii, 
informacje dotyczące tych projektów lub 
wykazów są przekazywane każdej z tych 
grup, o których mowa w ust. 2, i będą 
stanowić podstawę procesu wyboru 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.
Przepisy art. 2 ust. 5 lit. a) nie naruszają 
prawa organizatorów projektu do 
zgłaszania członkom odpowiedniej grupy 
wniosku o uznanie projektu za projekt 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

Poprawka 21

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 
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 wstępnej zgody 
państw członkowskich, do terytorium 
których się odnosi, przed uwzględnieniem 
go w ostatecznym proponowanym wykazie 
przedstawionym zgodnie z ust. 4.

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli indywidualny wniosek dotyczący 
projektu nie uzyska tymczasowej zgody 
jednego z państw członkowskich, wówczas 
to państwo członkowskie podaje grupie 
pisemne wyjaśnienie swojego sprzeciwu. 
Po umożliwieniu organizatorom projektu 
odniesienia się do przedmiotu sprzeciwu 
grupa, stanowiąc jednomyślnie z 
wyjątkiem tego państwa członkowskiego, 
może włączyć projekt do proponowanego 
wykazu z uwagą o sprzeciwie.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej i gazu, należących do 
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 art. 4 
dla wszystkich grup, oraz wyniki analizy 
przeprowadzonej przez ENTSO energii 
elektrycznej i gazu zgodnie z pkt 2 ppkt 6 
załącznika III.

5. W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej i gazu, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 i 2 
załącznika II, Agencja, w terminie czterech
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 art. 4 
dla wszystkich grup, oraz wyniki analizy 
przeprowadzonej przez ENTSO energii 
elektrycznej i gazu w ramach 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci.

Poprawka 24
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Na podstawie wykazów regionalnych 
przyjętych przez grupy Komisja ustanawia 
ogólnounijny wykaz projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Co dwa lata wykaz ten jest weryfikowany 
i w razie potrzeby odpowiednio 
aktualizowany. Pierwszy wykaz przyjmuje 
się najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r.

(Zob. popr. 1)

Uzasadnienie

Przeniesiono z ust. 1 ze względu na termin.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Po wydaniu przez Komisję decyzji w 
sprawie przyjęcia wykazu, o której mowa 
w ust. 1, projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania stają się 
integralną częścią, odpowiednich 
regionalnych planów inwestycyjnych, 
zgodnie z odpowiednio art. 12 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009, oraz 
odnośnego krajowego dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci, zgodnie z art. 22 
dyrektywy 72/2009/WE i dyrektywy 
73/2009/WE oraz innych odnośnych 
krajowych planów infrastrukturalnych. W 
ramach każdego z planów projekty takie 
otrzymują najwyższy możliwy priorytet.

7. Po wydaniu przez Komisję decyzji 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania stają się integralną 
częścią, odpowiednich regionalnych 
planów inwestycyjnych, zgodnie z 
odpowiednio art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 i rozporządzenia (WE) nr 
715/2009, oraz odnośnego krajowego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci, 
zgodnie z art. 22 dyrektywy 72/2009/WE 
i dyrektywy 73/2009/WE oraz innych 
odnośnych krajowych planów 
infrastrukturalnych. W ramach każdego z 
planów projekty takie otrzymują 
najwyższy możliwy priorytet.

(Zob. przeniesienie ust. 1 za ust. 6)
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) projekt wykazuje ekonomiczną,
społeczną i ekologiczną zasadność; oraz

(b) potencjalne korzyści projektu,
zmierzone na podstawie szczególnych 
kryteriów zawartych w ust. 2, przeważają 
nad jego kosztami; oraz

Poprawka 27

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

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– interoperacyjność i bezpieczna 
eksploatacja systemu;

– bezpieczeństwo dostaw m.in. dzięki 
interoperacyjności i bezpiecznej oraz 
niezawodnej eksploatacji systemu;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przyłączenie do sieci nowych instalacji 
wytwarzających energię, w tym ze źródeł 
odnawialnych, w celu wyprowadzenia 
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mocy;

Uzasadnienie

Unia Europejska stoi przed wielkim wyzwaniem, jakim jest wymiana starych, nieefektywnych i 
nieprzyjaznych środowisku jednostek mocy, np. wykorzystujących paliwa kopalne. W całej 
Europie będą powstawały nowe elektrownie, również na obszarach, na których sieci są słabo 
rozwinięte lub wymagają renowacji. Rozporządzenie powinno zatem dostarczać zachęt do 
realizacji nowych inwestycji w elektrownie poprzez wspieranie rozwoju niezbędnej sieci w 
celu umożliwienia podłączenia do tej sieci nowych źródeł mocy.

Poprawka 30

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

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– bezpieczeństwo dostaw zmniejszające 
zależność od jednego źródła lub trasy
dostaw;

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

Nie jest jasne, dlaczego kryteria bezpieczeństwa dostaw dla sektora ropy oraz gazu są różne.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

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. Każda grupa szereguje projekty 
przyczyniające się do realizacji tych 
samych priorytetowych korytarzy 
i obszarów. Każda grupa określa w swoim 
zakresie uprawnień metodę szeregowania 
oraz względną wagę kryteriów 
ustanowionych w akapicie drugim i w 
ust. 2; szeregowanie może więc prowadzić 
do ogólnego grupowania projektów.

W tym kontekście i w ramach 
zapewniania równych szans dla projektów 
angażujących peryferyjne państwa 
członkowskie należną uwagę należy 
dodatkowo zwrócić na:
(a) pilność każdego z proponowanych 
projektów, aby spełnić cele polityki 
energetycznej Unii w odniesieniu do 
integracji rynku i konkurencji, stabilności 
i bezpieczeństwa dostaw;
(b) liczby państw członkowskich, na które 
ma wpływ każdy projekt, oraz
(c) komplementarność projektu z innymi 
proponowanymi projektami.
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W przypadku projektów dotyczących 
inteligentnych sieci, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) 
załącznika II, szeregowanie obejmuje 
projekty mające wpływ na te same dwa 
państwa członkowskie, przy czym 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.

Poprawka 34

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.
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. Środki te 
należy podejmować w ścisłej współpracy 
ze właściwymi krajowymi organami 
regulacyjnymi i operatorami systemów 
przesyłowych.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie do dnia 31 marca każdego 
roku następującego po roku zaliczenia do 

3. W terminie do dnia 31 marca każdego 
roku następującego po roku zaliczenia do 
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projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania zgodnie z art. 
4, organizatorzy projektu przedstawiają 
sprawozdanie roczne dla każdego projektu 
należącego do kategorii określonych w pkt 
1 i 2 załącznika II – Agencji lub, 
w przypadku projektów należących do 
kategorii określonych w pkt 3 i 4 
załącznika II – odpowiedniej grupie. W 
sprawozdaniu przedstawia się 
szczegółowo:

projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania zgodnie z art. 
4, organizatorzy projektu przedstawiają 
sprawozdanie roczne dla każdego projektu 
należącego do kategorii określonych w pkt 
1 i 2 załącznika II – Agencji lub, 
w przypadku projektów należących do 
kategorii określonych w pkt 3 i 4 
załącznika II – odpowiedniej grupie.
Sprawozdanie powinno być przedkładane 
odpowiednim organom krajowym, o 
których mowa w art. 9. W sprawozdaniu 
przedstawia się szczegółowo:

Uzasadnienie

Informacje te należy także przekazywać właściwym organom, gdyż przypisano im rolę 
przeprowadzenia procesu przyznawania pozwoleń na te projekty, nie zaś grupom czy Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na żądanie agencji lub odnośnej grupy 
sprawozdanie opracowuje lub weryfikuje 
przed jego przedłożeniem zewnętrzny 
niezależny ekspert.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W terminie trzech miesięcy od 
otrzymania sprawozdań rocznych Agencja 
przedstawia grupom skonsolidowane 
sprawozdanie na temat projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należących do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, z 

4. W terminie trzech miesięcy od 
otrzymania sprawozdań rocznych Agencja 
przedstawia grupom skonsolidowane 
sprawozdanie na temat projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należących do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, z 
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oceną postępów i, stosownie do potrzeb, 
propozycją środków pozwalających na 
rozwiązanie kwestii opóźnień i 
napotkanych trudności. Zgodnie z 
przepisami art. 6 ust. 8 i 9 rozporządzenia
(WE) nr 713/2009, ocenie podlega również 
prawidłowość realizacji ogólnounijnych 
planów rozwoju sieci w zakresie 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
infrastruktury energetycznej określonych w 
załączniku I.

oceną postępów i, stosownie do potrzeb, 
propozycją środków pozwalających na 
rozwiązanie kwestii opóźnień i 
napotkanych trudności. Środki te mogą 
obejmować sankcje z tytułu 
nieuzasadnionych opóźnień 
spowodowanych przez organizatorów 
projektu. Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 8 
i 9 rozporządzenia (WE) nr 713/2009, 
ocenie podlega również prawidłowość 
realizacji ogólnounijnych planów rozwoju 
sieci w zakresie priorytetowych korytarzy i 
obszarów infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku I.

Uzasadnienie

Należy zapewnić możliwość nakładania sankcji na organizatorów projektów za powodowane 
przez nich opóźnienia.

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 budowa i oddanie do 
użytku projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania opóźnia się 
w stosunku do planu realizacji z przyczyn 
innych niż ważne przyczyny niezależne od 
organizatora:

(Zob. poprawki do tiret. Wszystkie poprawki do niniejszego ustępu powinny zostać poddane 
pod głosowanie jako całość.)

Uzasadnienie

Zaczerpnięto ze stanowiska Rady. Niniejsza poprawka jest niezbędna do wyjaśnienia 
wątpliwości związanych z przetargiem publicznym w przypadku opóźnień projektu. Pierwotny 
tekst nie określał, w jaki sposób Komisja przeprowadziłaby ten proces. Ponadto to właściwy 
organ, a nie Komisja, posiada wiedzę i zdolność do znalezienia nowego organizatora.

Poprawka 39
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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) o ile środki, o których mowa w art. 22 
ust. 7 lit. a), b) lub c) dyrektywy 
2009/72/WE i 2009/73/WE, mają 
zastosowanie zgodnie ze stosownym 
ustawodawstwem krajowym, krajowe 
organy regulacyjne zapewniają realizację 
inwestycji.

(Zob. poprawkę do wprowadzenia do ustępu. Wszystkie poprawki do niniejszego ustępu 
powinny zostać poddane pod głosowanie jako całość.)

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) Jeżeli środki podjęte przez krajowe 
organy regulacyjne zgodnie z ust. 6 lit. a) 
są niewystarczające do zapewnienia 
wykonania inwestycji lub nie mają 
zastosowania, organizator danego 
projektu wybiera stronę trzecią w celu 
sfinansowania lub realizacji projektu.
Organizator projektu dokonuje tego, 
zanim opóźnienie w stosunku do terminu 
oddania do użytku określonego w planie
realizacji przekroczy dwa lata.

(Zob. poprawkę do wprowadzenia do ustępu. Wszystkie poprawki do niniejszego ustępu 
powinny zostać poddane pod głosowanie jako całość.)
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Jeżeli strona trzecia nie zostanie 
wybrana zgodnie z lit. b), krajowy organ 
regulacyjny lub państwo członkowskie 
wyznacza w ciągu dwóch miesięcy stronę 
trzecią w celu sfinansowania lub realizacji 
projektu, którą zatwierdza organizator 
projektu.

(Zob. poprawkę do wprowadzenia do ustępu. Wszystkie poprawki do niniejszego ustępu 
powinny zostać poddane pod głosowanie jako całość.)

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) Jeżeli oddanie projektu do użytku 
opóźnia się o więcej niż dwa lata i dwa 
miesiące w stosunku do planu realizacji, 
właściwy organ, o którym mowa w art. 9, 
może wystosować zaproszenie do 
składania wniosków dotyczących 
realizacji projektu w uzgodnionym 
terminie, skierowane do wszystkich 
organizatorów projektu. Pierwszeństwo 
mają organizatorzy projektów i inwestorzy 
z państw członkowskich grupy 
regionalnej, w których dany projekt jest 
opracowywany. Krajowe organy 
regulacyjne mogą przyjąć – za zgodą 
Komisji i w razie potrzeby – dodatkowe 
zachęty uzupełniające zachęty przyjęte na 
mocy art. 14 jako część zaproszenia do 
składania wniosków.

(Zob. poprawkę do wprowadzenia do ustępu. Wszystkie poprawki do niniejszego ustępu 
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powinny zostać poddane pod głosowanie jako całość.)

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – litera b c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bc) Jeżeli mają zastosowanie lit. ba) lub 
bb), operator systemu, na którego 
obszarze jest zlokalizowana inwestycja, 
przekazuje operatorom, inwestorom lub 
stronom trzecim 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 projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

(Zob. poprawkę do wprowadzenia do ustępu. Wszystkie poprawki do niniejszego ustępu 
powinny zostać poddane pod głosowanie jako całość.)

Poprawka 44

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 
art. 3 ust. 1 zdanie drugie w przypadku, 
gdy:

Projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania może zostać wykreślony z 
ogólnounijnego wykazu projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w trybie przewidzianym w 
art. 3 ust. 6a zdanie drugie w przypadku, 
gdy:

(Zob. poprawka [n+X], przesuwająca art. 3 ust. 1)

Poprawka 45



PE486.214v02-00 26/50 AD\903475PL.doc

PL

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;

skreślona

Poprawka 46

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;

skreślona

Uzasadnienie

Umieszczenie danego projektu na liście dziesięcioletniego planu rozwoju sieci nie powinno 
być warunkiem uznania tego projektu za „będący przedmiotem wspólnego zainteresowania”. 
Podstawą wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinno być 
to, czy spełniają one wszystkie odnośne kryteria zawarte w niniejszym rozporządzeniu i czy 
przynoszą dostateczne korzyści społeczno-gospodarcze z punktu widzenia UE, a nie to, czy 
stanowią część planu ENTSO-E.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty, które zostają wykreślone z 
ogólnounijnego wykazu, tracą wszelkie 
prawa i obowiązki wynikające z 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. Niniejszy 
artykuł pozostaje bez uszczerbku dla 
wszelkiego finansowania ze środków 
unijnych wypłaconego na rzecz danego 

Projekty, które zostają wykreślone z 
ogólnounijnego wykazu, tracą wszelkie 
prawa i obowiązki wynikające z 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. Niniejszy 
artykuł pozostaje bez uszczerbku dla 
wszelkiego finansowania ze środków 
unijnych wypłaconego na rzecz danego 
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projektu przed podjęciem decyzji o 
wykreśleniu.

projektu przed podjęciem decyzji o 
wykreśleniu, chyba że decyzja decyzja 
wynikała ze świadomego wprowadzenia w 
błąd, o którym mowa w akapicie 
pierwszym lit. c).

Poprawka 48

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 może 
wyznaczyć, w porozumieniu z 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi, europejskiego 
koordynatora na okres do jednego roku z 
możliwością dwukrotnego przedłużenia.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) organizacja projektów, do których 
został przydzielony jako europejski 
koordynator, a także transgranicznego 
dialogu pomiędzy organizatorami 
projektów a wszystkimi zainteresowanymi 
stronami;

(a) organizacja projektów, do których 
został przydzielony jako europejski 
koordynator, a także transgranicznego 
dialogu pomiędzy organizatorami 
projektów a wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, do których należą w 
szczególności organy władz regionalnych, 
lokalnych i samorządowych;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) doradzanie organizatorom projektu w 
sprawie pakietu finansowego dotyczącego 
projektu;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przyjęcie ogólnounijnego wykazu 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania wywołuje 
zainteresowanie społeczeństwa i powoduje, 
że są one niezbędne w zainteresowanych 
państwach członkowskich, co zostaje 
uznane przez wszystkie zainteresowane 
strony.

2. Przyjęcie ogólnounijnego wykazu 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania wywołuje 
zainteresowanie społeczeństwa i powoduje, 
że są one niezbędne w zainteresowanych 
państwach członkowskich, co zostaje 
uznane przez wszystkie zainteresowane 
strony, do których należą w szczególności 
organy władz regionalnych i lokalnych 
reprezentujących obywateli, których 
dotyczą podejmowane działania.

Poprawka 52

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 członkowskich w zakresie 
określania i wdrażania 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, a także 
kontroluje ich stosowanie.
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Poprawka 53

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 podejmują 
starania w celu zapewnienia jak 
najefektywniejszego trybu rozpatrywania 
odwołań dotyczących legalności decyzji 
kompleksowej pod względem 
merytorycznym lub formalnym oraz ich 
priorytetowego traktowania w systemach 
administracyjnych lub sądowych.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organizator projektu opracowuje i 
przedstawia właściwemu organowi, w 
terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia 
procesu przyznawania pozwoleń zgodnie z 
art. 11 ust. 1 lit. a), koncepcję udziału 
społeczeństwa. Właściwy organ występuje 
z wnioskiem o wprowadzenie zmian lub 
zatwierdza tę koncepcję w ciągu jednego 
miesiąca. Koncepcja zawiera przynajmniej 
informacje określone w pkt 3 załącznika 
VI.

3. Organizator projektu opracowuje i 
przedstawia właściwemu organowi, w 
terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia 
procesu przyznawania pozwoleń zgodnie z 
art. 11 ust. 1 lit. a), koncepcję udziału 
społeczeństwa. Właściwy organ występuje 
z wnioskiem o wprowadzenie zmian lub 
zatwierdza tę koncepcję w ciągu jednego 
miesiąca. Koncepcja zawiera przynajmniej 
informacje określone w pkt 3 załącznika 
VI. Organizator projektu przekazuje 
informacje o wszystkich znaczących 
zmianach zatwierdzonej koncepcji 
właściwemu organowi, który może wnosić 
o dokonanie modyfikacji.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizatorzy projektu dodatkowo 
publikują odpowiednie informacje przy 
pomocy innych środków informacyjnych, 
do których opinia publiczna ma swobodny 
dostęp.

Organizatorzy projektu dodatkowo 
publikują odpowiednie informacje przy 
pomocy innych środków informacyjnych, 
do których opinia publiczna ma swobodny 
dostęp. Obejmuje to zgodną z prawem 
danego państwa członkowskiego 
publikację w gazetach o największym 
nakładzie w regionach i miastach 
znajdujących się na ewentualnych trasach 
projektu, zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika 
VI.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) organy, zainteresowane strony i 
potencjalnie zainteresowane grupy 
społeczeństwa;

(b) właściwe organy krajowe i regionalne, 
zainteresowane strony i potencjalnie 
zainteresowane grupy społeczeństwa;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organizator projektu gwarantuje 
kompletność i odpowiednią jakość 
dokumentacji wniosku i zwraca się do 
właściwego organu o wydanie opinii w tej 
sprawie na możliwie wczesnym etapie 
procedury poprzedzającej złożenie 
wniosku. Organizator projektu 
współpracuje z właściwym organem w celu 
dotrzymania terminów i stosowania się do 
szczegółowego planu określonego w ust. 3

4. Organizator projektu gwarantuje 
kompletność i odpowiednią jakość 
dokumentacji wniosku i zwraca się do 
właściwego organu o wydanie opinii w tej 
sprawie na możliwie wczesnym etapie 
procedury poprzedzającej złożenie 
wniosku. Organizator projektu w pełni
współpracuje z właściwym organem w celu 
dotrzymania terminów i stosowania się do 
szczegółowego planu określonego w ust. 3
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Poprawka 58

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 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
i będzie obejmować w szczególności 
konsultacje z właściwymi władzami 
regionalnymi, innymi operatorami 
infrastruktury i poszczególnymi 
reprezentującymi je organizacjami.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po przyjęciu pierwszych dziesięcioletnich 
planów rozwoju sieci w oparciu o 
metodologię zgodną z art. 12 ust. 7, lit. a) 
obejmuje zaktualizowaną wersję wyników 
analizy kosztów i korzyści ENTSO, 
uwzględniającej rozwój sytuacji od 
momentu jej publikacji. Organizatorzy 
projektów mogą również uwzględnić swoje 
uwagi na temat wyników analizy kosztów i 
korzyści dotyczącej ENTSO lub 
dodatkowe dane, które nie zostały zawarte 
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w analizie dotyczącej ENTSO.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy organizator projektu 
w związku z opracowaniem, budową, 
eksploatacją lub utrzymaniem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, z 
wyjątkiem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej w 
zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, ponosi ryzyko przekraczające 
ryzyko ponoszone zwykle w związku z 
porównywalnym projektem 
infrastrukturalnym, które nie jest objęte 
wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia
(WE) nr 714/2009, krajowe organy 
regulacyjne zapewniają przyznanie 
odpowiednich zachęt w związku z tym 
projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 
dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 
dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 
13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

1. W przypadku, gdy organizator projektu 
w związku z opracowaniem, budową, 
eksploatacją lub utrzymaniem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należącego do kategorii 
określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, 
z wyjątkiem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej 
w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, ponosi ryzyko przekraczające 
ryzyko ponoszone zwykle w związku 
z porównywalnym projektem 
infrastrukturalnym, które nie jest objęte 
wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia
(WE) nr 714/2009, z uwzględnieniem 
przewidywanych przyszłych kosztów dla 
konsumentów, krajowe organy regulacyjne 
zapewniają przyznanie odpowiednich 
zachęt w związku z tym projektem przy 
stosowaniu art. 37 ust. 8 dyrektywy 
2009/72/WE, art. 41 ust. 8 dyrektywy 
2009/73/WE, art. 14 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 oraz art. 13 rozporządzenia
(WE) nr 715/2009.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach zachęt przyznawanych na 
mocy decyzji uwzględniony zostaje 
szczególny charakter ponoszonego ryzyka; 

3. W ramach zachęt przyznawanych na 
mocy decyzji uwzględniony zostaje 
szczególny charakter ponoszonego ryzyka; 
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zachęty te obejmują: zachęty te obejmują między innymi:

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wszelkie inne środki uznane za 
konieczne i właściwe.

(d) wszelkie inne środki uznane za 
konieczne i właściwe, w tym zmniejszenie 
ryzyka wyższych kosztów operacyjnych 
realizowanych projektów infrastruktury 
energetycznej.

Uzasadnienie

Aby ułatwić proces inwestowania prywatnym przedsiębiorcom zaangażowanym w realizację 
projektów infrastruktury energetycznej, wykaz dostępnych zachęt nie powinien ograniczać się 
do środków określonych w art. 14 ust. 3 i powinien obejmować również ryzyko 
przewidywanych wyższych kosztów operacyjnych po wdrożeniu projektów 
infrastrukturalnych.

Poprawka 63

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, który 
wydał decyzję o przyznawaniu 
dodatkowych zachęt, publikuje własną 
metodykę i kryteria stosowane do oceny 
inwestycji w projekty dotyczące przesyłu 
energii elektrycznej i gazu i ponoszonego 
podwyższonego ryzyka.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 
załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”].

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania kwalifikują się
do wsparcia finansowego Unii w formie 
dotacji na badania i instrumentów 
finansowych zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego instrument
„Łącząc Europę”].

Poprawka 65

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 art. 5 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), 
pkt 2 i pkt 3 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 art. 5 ust. 6 lit. 
b) lub jeśli spełniają następujące kryteria:

Uzasadnienie

Brak wsparcia finansowego dla rurociągów naftowych jest nielogiczny.
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) analiza kosztów i korzyści danego 
projektu przeprowadzona zgodnie z art. 13 
ust. 4 lit. a) dostarcza dowodów na 
istnienie istotnych efektów zewnętrznych, 
takich jak bezpieczeństwo dostaw, 
solidarność lub innowacje; oraz

(a) analiza kosztów i korzyści danego 
projektu przeprowadzona zgodnie z art. 13 
ust. 4 lit. a) dostarcza dowodów na 
istnienie istotnych efektów zewnętrznych, 
takich jak bezpieczeństwo dostaw, 
solidarność, innowacje, korzyści społeczne 
i środowiskowe; oraz

Uzasadnienie

Dwa pierwsze kryteria dotyczące projektów będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania wymienione w art. 15 ust. 2 są już wystarczająco złożone, aby umożliwić 
właściwy i rozsądny wybór. W związku z tym przyjęcie decyzji o transgranicznej alokacji 
kosztów nie powinno stanowić obowiązkowego kryterium.

Poprawka 67

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 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w art. 14 ust. 3; oraz

(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 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w art. 14 ust. 3;

Uzasadnienie

Dwa pierwsze kryteria dotyczące projektów będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania wymienione w art. 15 ust. 2 są już wystarczająco złożone, aby umożliwić 
właściwy i rozsądny wybór. W związku z tym przyjęcie decyzji o transgranicznej alokacji 
kosztów nie powinno stanowić obowiązkowego kryterium.
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Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w związku z projektem wydana została 
decyzja w sprawie transgranicznej alokacji 
kosztów zgodnie z art. 13 lub, w przypadku 
projektów, które zostały objęte 
wyłączeniem na podstawie art. 36 
dyrektywy 2009/73/WE lub art. 17 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009, opinia 
właściwych krajowych organów 
regulacyjnych i Agencji w sprawie 
ekonomicznej rentowności projektu.

(c) opcjonalnie, w związku z projektem 
wydana została decyzja w sprawie 
transgranicznej alokacji kosztów zgodnie z 
art. 13 lub, w przypadku projektów, które 
zostały objęte wyłączeniem na podstawie 
art. 36 dyrektywy 2009/73/WE lub art. 17 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009, opinia 
właściwych krajowych organów 
regulacyjnych i Agencji w sprawie 
ekonomicznej rentowności projektu.

Uzasadnienie

Dwa pierwsze kryteria dotyczące projektów będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania wymienione w art. 15 ust. 2 są już wystarczająco złożone, aby umożliwić 
właściwy i rozsądny wybór. W związku z tym przyjęcie decyzji o transgranicznej alokacji 
kosztów nie powinno stanowić obowiązkowego kryterium.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) i pkt 4 
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”] , pod warunkiem, że 
zainteresowani organizatorzy projektów 
mogą wyraźnie wykazać znaczące 
pozytywne oddziaływania zewnętrzne 
wywoływane przez projekty i ich brak 
rentowności ekonomicznej.

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) i pkt 4 
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”] , pod warunkiem, że 
zainteresowani organizatorzy projektów 
mogą wyraźnie wykazać znaczące 
pozytywne oddziaływania zewnętrzne 
wywoływane przez projekty i ich brak 
rentowności ekonomicznej lub wysokie 
ryzyko operacyjne.
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Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) sposób, w jaki regionalne władze 
biorą udział w realizacji projektów, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich 
czynnego udziału w poszczególnych 
etapach realizacji inwestycji w danych 
regionach.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) hiperłącza do stron internetowych 
projektów założonych przez organizatorów 
projektów.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) środki przyznane i wypłacone przez 
Unię na każdy projekt będący 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) sposób, w jaki regionalne władze 
biorą udział w realizacji projektów, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich 
czynnego udziału w poszczególnych 
etapach realizacji inwestycji w danych 
regionach;

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cc) rozwijanie już zrealizowanych 
inwestycji i ewentualne utrudnienia, jakie 
napotkały projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, i które 
uniemożliwiły ich normalną realizację w 
terminach uzgodnionych z właściwymi 
władzami.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe w 
Europie Środkowo-Wschodniej i 
Południowo-Wschodniej: połączenia 
międzysystemowe i linie wewnętrzne na 
kierunkach północ-południe i wschód-
zachód oraz z państwami trzecimi mające 
zapewnić pełne wdrożenie rynku 
wewnętrznego i integrację energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
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Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Zachodniej:
infrastruktura gazownicza dla przepływu 
gazu na kierunku północ-południe 
w Europie Zachodniej mająca bardziej
zdywersyfikować drogi dostaw i zwiększyć 
możliwość dostaw krótkoterminowych;

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

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

Uzasadnienie

Definicja niektórych korytarzy gazowych wymaga przeformułowania, aby objąć wszystkie 
rodzaje infrastruktury (podziemne magazyny i terminale LNG są również przedmiotem 
niniejszego rozporządzenia) i nadać im neutralne brzmienie. Mówiąc bardziej ogólnie, 
zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, że inwestycje, które mogą być konieczne dla 
zwiększenia transgranicznej mocy przesyłowej, takie jak zwiększenie elastyczności systemu, 
nie zostaną wykluczone.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Gazowe połączenia międzysystemowe 
północ-południe w Europie Środkowo-
Wschodniej i Południowo-Wschodniej:
regionalna infrastruktura gazownicza
pomiędzy regionem Morza Bałtyckiego, 
Morzem Adriatyckim i Egejskim oraz 
Morzem Czarnym, mające w szczególności 
zwiększyć dywersyfikację i 
bezpieczeństwo dostaw gazu;
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Zainteresowane państwa członkowskie:
Austria, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, 
Grecja, Niemcy, Polska, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy.

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

Uzasadnienie

Definicja niektórych korytarzy gazowych wymaga przeformułowania, aby objąć wszystkie 
rodzaje infrastruktury (podziemne magazyny i terminale LNG są również przedmiotem 
niniejszego rozporządzenia) i nadać im neutralne brzmienie. Mówiąc bardziej ogólnie, 
zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, że inwestycje, które mogą być konieczne dla 
zwiększenia transgranicznej mocy przesyłowej, takie jak zwiększenie elastyczności systemu, 
nie zostaną wykluczone.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Uzasadnienie

Definicja niektórych korytarzy gazowych wymaga przeformułowania, aby objąć wszystkie 
rodzaje infrastruktury (podziemne magazyny i terminale LNG są również przedmiotem 
niniejszego rozporządzenia) i nadać im neutralne brzmienie. Mówiąc bardziej ogólnie, 
zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, że inwestycje, które mogą być konieczne dla 
zwiększenia transgranicznej mocy przesyłowej, takie jak zwiększenie elastyczności systemu, 
nie zostaną wykluczone.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 9 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 właściwych władz państw 
członkowskich, krajowych organów 
regulacyjnych, właściwych władz 
lokalnych, regionalnych i samorządowych 
ze wszystkich zainteresowanych państw 
członkowskich, 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.
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku projektów dotyczących gazu 
należących do kategorii określonych w pkt 
2 załącznika II, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, krajowych organów 
regulacyjnych, właściwych władz 
lokalnych, regionalnych i samorządowych 
ze wszystkich zainteresowanych państw 
członkowskich, 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, wszystkich zainteresowanych 
operatorów infrastruktury i właściwych 
organizacji, które ich reprezentują, oraz 
organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO gazu.

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie powinno uznawać rolę, jaką odgrywają terminale LNG i 
podziemne magazyny w zapewnieniu elastyczności wewnętrznego rynku energii. W związku z 
tym operatorzy magazynów i LNG powinni uzyskać oficjalny status zainteresowanych 
podmiotów w procesie wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania 
i w zakresie analizy kosztów i korzyści. Wyżej wspomniani operatorzy infrastruktury i 
reprezentujące ich organizacje powinni uzyskać oficjalny status zainteresowanych podmiotów 
w składzie grup, ponieważ reprezentują oni operatorów magazynów i LNG, którzy są 
dodatkowo organizatorami projektów.
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Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 83

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 84

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 

(1) Każdy organizator projektu składa 
wniosek o uznanie projektu za projekt 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dla członków 
odpowiedniej grupy, w tym ocenę projektu 
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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.

w odniesieniu do wkładu w realizację 
priorytetów określonych w załączniku I, 
spełnienia odpowiednich kryteriów 
określonych w art. 4 oraz wszelkie inne 
informacje pomocne w ocenie projektu.

Uzasadnienie

Błąd w tekście.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Uzasadnienie

Umieszczenie danego projektu na liście dziesięcioletniego planu rozwoju sieci nie powinno 
być warunkiem uznania tego projektu za „będący przedmiotem wspólnego zainteresowania”. 
Podstawą wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinno być 
to, czy spełniają one wszystkie odnośne kryteria zawarte w niniejszym rozporządzeniu i czy 
przynoszą dostateczne korzyści społeczno-gospodarcze z punktu widzenia UE, a nie to, czy
stanowią część planu ENTSO-E.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W odniesieniu do wszystkich 
ogólnounijnych wykazów projektów 

(4) W odniesieniu do wszystkich 
ogólnounijnych wykazów projektów 
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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.

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

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójność, należy uwzględnić terminale LNG, ponieważ są one również 
wymienione w pkt 2 załącznika II.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 88
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 –litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 5
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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 koszty wycofania 
z eksploatacji i zagospodarowania 
odpadów, a także inne środowiskowe 
efekty zewnętrzne. Metodyka określa 
wytyczne dotyczące stawek rabatowych, 
które będą stosowane w obliczeniach.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Błąd w tekście.

Poprawka 92

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Zainteresowane strony, których dotyczy 
projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym zainteresowane 

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

organy władz krajowych, regionalnych 
i lokalnych, właściciele nieruchomości i 
obywatele mieszkający w pobliżu projektu, 
przedstawiciele opinii publicznej i ich 
stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są 
szczegółowo informowane i proszone o 
konsultację na wczesnym etapie projektu, 
w sposób otwarty i przejrzysty. W 
odpowiednim przypadku właściwy organ 
wspiera aktywnie działania podejmowane 
przez organizatora projektu.

Poprawka 93

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 94

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Zainteresowane strony, których dotyczy 
projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym zainteresowane 
organy, właściciele nieruchomości i 
obywatele mieszkający w pobliżu projektu, 

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

obywatele mieszkający w pobliżu projektu, 
przedstawiciele opinii publicznej i ich 
stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są 
szczegółowo informowane i proszone o 
konsultację na wczesnym etapie projektu, 
w sposób otwarty i przejrzysty. W 
odpowiednim przypadku właściwy organ 
wspiera aktywnie działania podejmowane 
przez organizatora projektu.

Poprawka 95

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 96

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Spotkania poświęcone projektowi, o 
których mowa w ust. 4 lit. c) niniejszego 
załącznika, odbywają się w miejscu i w 
terminie umożliwiającym uczestnictwo jak 
największej liczbie zainteresowanych 
stron. Właściwe organy mogą zobowiązać 
organizatorów projektu do ułatwienia 
uczestnictwa zainteresowanych stron, 
które nie mogłyby w przeciwnym razie 
uczestniczyć z przyczyn finansowych lub 
innych.
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