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Poprawka 27
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. pt

Poprawka 28
Petru Constantin Luhan

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, zaś Unia Europejska 
jest jeszcze daleka od bycia gotową do 
wyjścia naprzeciw przyszłym wyzwaniom 
w tej dziedzinie.

Or. ro

Poprawka 29
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)
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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 
europejskim w bliższej i dalszej przyszłości 
bezpiecznych dostaw zrównoważonej 
energii w przystępnej cenie.

Or. pt

Poprawka 30
Karima Delli

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 
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.

(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 do 20% oraz osiągnięcie 
wzrostu efektywności energetycznej o 20% 
do 2020 r. Unia musi jednocześnie 
przygotować swoją infrastrukturę do
praktycznie pełnej dekarbonizacji systemu 
energetycznego w perspektywie 
długoterminowej do roku 2050, a za cel 
przyjmuje powstrzymanie utraty 
różnorodności biologicznej i odwrócenie 
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tej tendencji do 2020 r.

Or. en

Poprawka 31
Iosif Matula

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 
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.

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej 
infrastruktury energetycznej, ukończenie 
bieżących prac i budowa nowych instalacji
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 
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.

Or. ro

Poprawka 32
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wewnętrzny rynek energii, choć jest (7) Wewnętrzny rynek energii, choć jest 
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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 
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.

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

Or. en

Poprawka 33
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Modernizacja unijnej infrastruktury 
energetycznej jest konieczna dla 
zwiększenia jej odporności na klęski 
żywiołowe i katastrofy spowodowane 
przez człowieka, niekorzystne skutki 
zmiany klimatu i zagrożenia dla jej 
bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu 
do europejskiej infrastruktury krytycznej, o 
której mowa w dyrektywie Rady 
2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w 
sprawie rozpoznawania i wyznaczania 
europejskiej infrastruktury krytycznej oraz 

(8) Modernizacja unijnej infrastruktury 
energetycznej jest konieczna dla 
zwiększenia jej odporności na klęski 
żywiołowe i katastrofy spowodowane 
przez człowieka, niekorzystne skutki 
zmiany klimatu i zagrożenia dla jej 
bezpieczeństwa dzięki zdecentralizowanej 
strukturze dążącej do 
samowystarczalności energetycznej 
lokalnych terytoriów, szczególnie w 
odniesieniu do europejskiej infrastruktury 
krytycznej, o której mowa w dyrektywie 
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oceny potrzeb w zakresie poprawy jej 
ochrony, jak również w celu zapobiegania 
tego rodzaju zjawiskom.

Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 
r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania 
europejskiej infrastruktury krytycznej oraz 
oceny potrzeb w zakresie poprawy jej 
ochrony, jak również w celu zapobiegania 
tego rodzaju zjawiskom.

Or. en

Poprawka 34
Nuno Teixeira

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 kosztami dodatkowymi. Należy 
promować rolę tych regionów jako 
naturalnych laboratoriów w zakresie 
odnawialnych 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.

Or. pt

Poprawka 35
Iosif Matula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
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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.

Or. ro

Poprawka 36
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13а) Aby osiągnąć cele polityki 
energetycznej, niniejsze rozporządzenie 
powinno zachęcać do organizowania 
konsultacji na odpowiednim etapie 
procedury wydawania pozwolenia z 
organami regionalnymi biorącymi udział 
w procesie.

Or. bg
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Poprawka 37
Karima Delli

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 
świetle ich wkładu w cele polityki 
energetycznej. Proponowane 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.

(15) Wyznaczanie projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
powinno opierać się na wspólnych, 
przejrzystych i obiektywnych kryteriach w 
świetle ich wkładu w cele polityki 
energetycznej. Proponowane 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.

Or. en

Poprawka 38
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ogólnounijny wykaz projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania powinien ograniczać się 
do projektów , które w największym 
stopniu przyczyniają się do realizacji 
strategicznych priorytetowych korytarzy i 
obszarów infrastruktury energetycznej.
Powyższe oznacza, że decyzja w sprawie 
wykazu powinna należeć do Komisji, przy 

(17) Ogólnounijny wykaz projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania powinien ograniczać się 
do projektów, które w największym 
stopniu przyczyniają się do realizacji 
strategicznych priorytetowych korytarzy 
infrastruktury energetycznej
i priorytetowego obszaru tematycznego 
stworzenia inteligentnych sieci. Powyższe 
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poszanowaniu prawa państw 
członkowskich do zatwierdzania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które dotyczą ich 
terytorium. Zgodnie z wynikami analizy 
przeprowadzonej w ramach załączonej 
oceny wpływu, szacunkowa liczba tego 
rodzaju projektów dotyczących energii 
elektrycznej wynosi około 100, a 
dotyczących gazu – około 50.

oznacza, że decyzja w sprawie wykazu 
powinna należeć do Komisji, przy 
poszanowaniu prawa państw 
członkowskich do zatwierdzania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które dotyczą ich 
terytorium. Zgodnie z wynikami analizy 
przeprowadzonej w ramach załączonej 
oceny wpływu, szacunkowa liczba tego 
rodzaju projektów dotyczących energii 
elektrycznej wynosi około 100, a 
dotyczących gazu – około 50.

Or. en

Poprawka 39
Michael Theurer

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 dla 
projektów napotykających szczególne 
trudności.

Or. de

Poprawka 40
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły
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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. Komisja 
powinna mianować europejskich 
koordynatorów oraz udzielać wsparcia 
projektom napotykającym szczególne 
trudności, aby nie zaprzepaścić ich 
powodzenia.

Or. ro

Poprawka 41
Karima Delli

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 
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.

(20) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania powinny 
otrzymać „priorytetowy status” na szczeblu 
krajowym, który zapewni im szybką 
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 
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infrastrukturę krajową i transgraniczną 
oraz gdzie potrzebna jest nowa 
infrastruktura, którą można zbudować 
obok już istniejącej infrastruktury 
energetycznej lub transportowej.

Or. en

Poprawka 42
Giommaria Uggias

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, w którego
władzach decyzyjnych znajduje się 
kierownik oddelegowany przez 
administrację regionalną i które 
koordynują wszystkie procedury 
przyznawania pozwoleń („punkt 
kompleksowej obsługi”) powinno 
ograniczyć poziom złożoności, zwiększyć 
skuteczność i przejrzystość oraz 
przyczynić się do wzmocnienia współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi.

Or. it

Poprawka 43
Petru Constantin Luhan

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 

(21) Utworzenie na poziomie krajowym 
jednego właściwego organu integrującego 
lub koordynującego wszystkie procedury 
przyznawania pozwoleń („punkt 
kompleksowej obsługi”) powinno 



AM\901813PL.doc 13/80 PE488.022v02-00

PL

ograniczyć poziom złożoności, zwiększyć 
skuteczność i przejrzystość oraz 
przyczynić się do wzmocnienia współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi.

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.

Or. ro

Poprawka 44
Giommaria Uggias

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.

Or. it

Poprawka 45
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Pomimo istnienia ustanowionych 
norm dotyczących udziału społeczeństwa 
w procedurach podejmowania decyzji w 

(22) Pomimo istnienia ustanowionych 
norm dotyczących udziału społeczeństwa 
w procedurach podejmowania decyzji w 
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zakresie środowiska naturalnego, 
konieczne są dodatkowe środki w celu
zapewnienia najwyższych możliwych norm 
przejrzystości oraz udziału społeczeństwa 
we wszystkich istotnych kwestiach procesu 
przyznawania pozwoleń dla projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

zakresie środowiska naturalnego, 
konieczne są dodatkowe środki w celu
spełnienia minimalnych norm 
przejrzystości oraz udziału społeczeństwa 
we wszystkich istotnych kwestiach procesu 
przyznawania pozwoleń dla projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

Or. en

Poprawka 46
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22 a) W trakcie planowania i 
opracowywania infrastruktury 
energetycznej, zwłaszcza uzupełnionej 
sieciami transportowymi lub z nimi 
zintegrowanej, należy dopilnować, by 
trasy tranzytu konwojów transportujących 
węglowodory nie biegły przez 
miejscowości lub w ich pobliżu, aby 
uniknąć zagrożenia dla bezpieczeństwa 
mieszkańców.

Or. it

Poprawka 47
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ze względu na pilną potrzebę rozwoju 
infrastruktury energetycznej uproszczeniu 
procedur przyznawania pozwoleń musi 
towarzyszyć jednoznaczny termin na 

(24) Inwestycje w transeuropejskie 
infrastruktury energetyczne mają 
szczególne znaczenie ze względu na
możliwości rozwoju i tworzenia miejsc 
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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.

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.

Or. pt

Poprawka 48
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

znaczeniu europejskim, natomiast za 
pomocą funduszy strukturalnych zostanie 
zapewnione finansowanie inteligentnych 
sieci dystrybucyjnych o znaczeniu 
lokalnym i regionalnym. Dwa źródła 
finansowania będą się zatem uzupełniać.

Or. en

Poprawka 49
Karima Delli

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;

Or. en

Poprawka 50
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\901813PL.doc 17/80 PE488.022v02-00

PL

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się usunięcie infrastruktury przesyłającej CO2 z tekstu wniosku. Jeżeli poprawka 
zostanie przyjęta, konieczne będzie odpowiednie dostosowanie art. 3, 4, 12, 15 oraz 
załączników I, II i III.

Poprawka 51
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania” oznacza projekt, który 
jest niezbędny dla realizacji 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
infrastruktury energetycznej określonych 
w załączniku I;

4. „projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania” oznacza projekt, który 
jest niezbędny dla realizacji 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
infrastruktury energetycznej określonych 
w załączniku I i który stymuluje wzrost i 
zatrudnienie w danych regionach;

Or. fr

Poprawka 52
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 53
Lena Kolarska-Bobińska

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 będzie prowadziła swoją 
działalność na podstawie wcześniej 
ustalonego zakresu uprawnień.

Or. en

Poprawka 54
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Jeżeli przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia istniejące już 
grupy lub inne organy pracowały nad 
wyborem projektów o istotnym znaczeniu 
dla systemów energetycznych UE, grupy, 
o których mowa w ust. 2, należycie 
uwzględniają pracę wykonaną przez 
wspomniane grupy lub organy. Ilekroć 
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istniejące już grupy lub inne organy 
uzgodniły wcześniej projekty lub wykazy 
projektów o istotnym znaczeniu dla UE, 
informacje o tych projektach lub 
wykazach projektów przekazuje się 
grupom, o których mowa w ust. 2. Na 
podstawie tych informacji dokonuje się 
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.

Or. en

Poprawka 55
Lena Kolarska-Bobińska

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 tymczasowej
zgody państw członkowskich, do 
terytorium których się odnosi, zanim 
zostanie uwzględniony w ostatecznej 
propozycji wykazu projektów, 
przedstawionej zgodnie z ust. 4.

Or. en
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Poprawka 56
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Jeżeli indywidualny wniosek 
dotyczący projektu nie uzyska 
tymczasowej zgody jednego z państw 
członkowskich, państwo to przedstawia 
grupie pisemne uzasadnienie swojego 
sprzeciwu. Po umożliwieniu 
organizatorom projektu zajęcia 
stanowiska w sprawie przedmiotu 
sprzeciwu grupa może podjąć decyzję 
(jednomyślnie, przy dopuszczalnym 
jednym głosie przeciw) o uwzględnieniu 
projektu w proponowanym wykazie wraz z 
informacją na temat sprzeciwu.

Or. en

Poprawka 57
Lena Kolarska-Bobińska

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 58
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 a. Na podstawie regionalnych wykazów 
przyjętych przez grupy Komisja ustanawia 
ogólnounijny wykaz projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Wykaz ten jest weryfikowany 
i aktualizowany co dwa lata zależnie od 
potrzeb. Pierwszy wykaz należy przyjąć 
najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r.

Or. en

(Zob. popr. 1)

Uzasadnienie

Przeniesiono z ust. 1 ze względu na termin.

Poprawka 59
Lena Kolarska-Bobińska

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 

7. W wyniku decyzji Komisji projekty 
będące przedmiotem wspólnego 
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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.

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.

Or. en

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

Poprawka 60
Lena Kolarska-Bobińska

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

Or. en

Poprawka 61
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) projekt dotyczy przynajmniej dwóch 
państw członkowskich, przebiegając 
bezpośrednio przez granicę jednego lub 

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

bezpośrednio przez granicę jednego lub 
większej liczby państw członkowskich lub 
poprzez usytuowanie na terytorium 
jednego państwa członkowskiego przy 
jednoczesnych istotnych skutkach 
transgranicznych określonych w pkt 1 
załącznika IV;

Or. pt

Poprawka 62
Luís Paulo Alves

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 63
Karima Delli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) projekt dotyczy przynajmniej dwóch 
państw członkowskich, przebiegając 
bezpośrednio przez granicę jednego lub 
większej liczby państw członkowskich lub 

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

poprzez usytuowanie na terytorium 
jednego państwa członkowskiego przy 
jednoczesnych istotnych skutkach 
transgranicznych określonych w pkt 1 
załącznika IV, z wyjątkiem projektów 
należących do kategorii określonej w pkt 1 
lit. e) załącznika II;

Or. en

Uzasadnienie

Infrastruktura inteligentnych sieci nie musi obejmować kilku państw członkowskich, żeby być 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Poprawka 64
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 65
Lena Kolarska-Bobińska

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 

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.]
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głównych ośrodków poboru i składowisk;

Or. en

Poprawka 66
Lena Kolarska-Bobińska

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. poprzez 
interoperacyjność, oraz bezpieczna 
i niezawodna eksploatacja systemu;

Or. en

Poprawka 67
Lena Kolarska-Bobińska

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 
mocy;

Or. en

Uzasadnienie

UE stoi przed wielkim wyzwaniem, polegającym na zastąpieniu starych, nieefektywnych i 
szkodliwych dla środowiska elektrowni, korzystających np. z paliw kopalnych. Nowe 
elektrownie będą powstawać w całej UE, również tam, gdzie sieć nie jest rozwinięta lub 
wymaga renowacji. Rozporządzenie powinno wiec stwarzać zachęty do inwestowania w nowe 
elektrownie, wspierając konieczny rozwój sieci, tak aby umożliwić przyłączenie nowych 
instalacji do sieci.
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Poprawka 68
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 69
Lena Kolarska-Bobińska

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;

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.]

Or. en

Poprawka 70
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.]



AM\901813PL.doc 27/80 PE488.022v02-00

PL

Or. en

Poprawka 71
Lena Kolarska-Bobińska

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 72
Lena Kolarska-Bobińska

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 

4. Każda grupa szereguje projekty 
przyczyniające się do realizacji tych 
samych priorytetowych korytarzy lub 
obszarów. Każda grupa określa w swoim 
zakresie uprawnień metodę szeregowania 
oraz względną wagę kryteriów 
ustanowionych w akapicie drugim i ust. 2. 
Szeregowanie może więc prowadzić do 
ogólnego grupowania projektów.
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udział energii pochodzącej z zasobów 
niedyspozycyjnych na obszarze 
zajmowanym przez tych użytkowników.

W związku z tym, zapewniając równe 
szanse projektom, w których uczestniczą 
peryferyjne państwa członkowskie, należy 
zwrócić odpowiednią uwagę na:
a) pilność każdego z proponowanych 
projektów, aby spełnić cele polityki 
energetycznej UE w odniesieniu do 
integracji rynku i konkurencji, stabilności 
i bezpieczeństwa dostaw;
b) liczbę państw członkowskich, na które 
ma wpływ każdy projekt, oraz

c) jego komplementarność z innymi 
proponowanymi projektami.

W przypadku projektów inteligentnych 
sieci, należących do kategorii określonych 
w pkt 1 lit. e) załącznika II, szeregowanie 
ma miejsce w przypadku tych projektów, 
które dotyczą tych samych dwóch państw 
członkowskich, a także należy zwrócić 
odpowiednią uwagę na liczbę 
użytkowników objętych skutkami projektu, 
roczne zużycie energii oraz udział energii 
pochodzącej z zasobów niedyspozycyjnych 
na obszarze zajmowanym przez tych 
użytkowników.

Or. en

Poprawka 73
Karima Delli

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 

4. Przy szeregowaniu projektów 
przyczyniających się do realizacji tego 
samego priorytetu należy zwrócić należną 
uwagę na pilność każdego z 
proponowanych projektów, aby spełnić 
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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.

cele polityki energetycznej w odniesieniu 
do oszczędności energii i efektywności 
energetycznej, zwiększania udziału energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych,
integracji rynku i konkurencji, stabilności i 
bezpieczeństwa dostaw, 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.

Or. en

Poprawka 74
Lena Kolarska-Bobińska

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. Działania te 
powinny być podejmowane w ścisłej 
współpracy z odpowiednimi krajowymi 
organami regulacyjnymi oraz operatorami 
systemów przesyłowych.

Or. en
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Poprawka 75
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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:

3. W terminie do dnia 31 marca każdego 
roku następującego po roku zaliczenia do 
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 to zostaje również
przedłożone właściwym organom, o 
których mowa w art. 9. W sprawozdaniu 
przedstawia się szczegółowo:

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe informacje powinny także trafić do właściwych organów, ponieważ to im 
przypisano zadanie zatwierdzania tych projektów, nie zaś grupom ani ACER.

Poprawka 76
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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.
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Poprawka 77
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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.

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 
oceną postępów i, stosownie do potrzeb, 
propozycją środków pozwalających na 
rozwiązanie kwestii opóźnień i 
napotkanych trudności. Środki te mogą 
obejmować sankcje za wszelkie 
niepotrzebne opóźnienia spowodowane 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna również istnieć możliwość nałożenia sankcji na organizatorów za spowodowane 
przez nich opóźnienia.

Poprawka 78
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – wprowadzenie
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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 powstawanie 
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:

Or. en

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

Uzasadnienie

Tekst zaczerpnięty ze stanowiska Rady. Powyższa poprawka jest konieczna w celu 
wyjaśnienia warunków przetargu w przypadku opóźnienia projektu. Pierwotny tekst nie 
określa, w jaki sposób Komisja miałaby wdrożyć ten proces. Ponadto odpowiednie  
możliwości znalezienia nowego organizatora i wiedzę na ten temat ma właściwy organ, a nie 
Komisja.

Poprawka 79
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 

a) O ile środki, o których mowa w art. 22 
ust. 7 lit. a), b) lub c) dyrektyw 
2009/72/WE i 2009/73/WE, mają 
zastosowanie zgodnie z odpowiednim 
prawem krajowym, krajowe organy 
regulacyjne dbają o wykonanie inwestycji.



AM\901813PL.doc 33/80 PE488.022v02-00

PL

przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Or. en

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

Poprawka 80
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 podejmuje takie 
działanie, zanim oddanie projektu do 
użytku opóźni się o więcej niż dwa lata w 
stosunku do planu realizacji.

Or. en

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

Poprawka 81
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) 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 
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projektu.

Or. en

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

Poprawka 82
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b b) 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. Organizatorzy 
projektu i inwestorzy z państw 
członkowskich grupy regionalnej, w której 
opracowano dany projekt, są traktowani 
priorytetowo. Za zgodą Komisji i w razie 
konieczności krajowe organy regulacyjne 
mogą zamieszczać w zaproszeniu do 
składania wniosków dodatkowe zachęty 
oprócz tych przyjętych na mocy art. 14.

Or. en

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

Poprawka 83
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – litera b c) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b c) Jeżeli mają zastosowanie lit. c) lub d), 
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.

Or. en

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

Poprawka 84
Lena Kolarska-Bobińska

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:

Or. en

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

Poprawka 85
Lena Kolarska-Bobińska
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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

Or. en

Poprawka 86
Karima Delli

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

Or. en

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 87
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty, które zostają wykreślone z Projekty, które zostają wykreślone z 
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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 
projektu przed podjęciem decyzji o 
wykreśleniu.

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 
projektu przed podjęciem decyzji o 
wykreśleniu, chyba że decyzja wynikała ze 
świadomego wprowadzenia w błąd 
zgodnie z lit. c).

Or. en

Poprawka 88
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jedynie w przypadku, gdy projekty 
dotyczące infrastruktury energetycznej, 
które przebiegać mają tranzytowo przez 
regiony peryferyjne lub wyspiarskie, 
również w celu zaopatrywania tych 
regionów, utracą status projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należy niemniej jednak 
zapewnić połączenia infrastrukturalne 
między odnośnymi regionami i sieciami 
europejskimi.

Or. it

Poprawka 89
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
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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.

Or. en

Poprawka 90
Michael Theurer

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 bez 
wątpienia należą organy regionalne 
i lokalne;

Or. de

Poprawka 91
Giommaria Uggias

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 

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

organizatorami projektów, 
administracjami regionalnymi i 
lokalnymi, wspólnotami autonomicznymi
oraz wszystkimi zainteresowanymi 
stronami;

Or. it

Poprawka 92
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) doradzanie organizatorom projektu w 
sprawie pakietu finansowego dotyczącego 
projektu;

Or. en

Poprawka 93
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania otrzymują 
status najwyższej możliwej wagi w skali 
krajowej i są traktowane jako takie w 
ramach procedur przyznawania pozwoleń 
w przypadku i w trybie, w jakim takie 
traktowanie jest przewidziane w 
ustawodawstwie krajowym dotyczącym 
odpowiedniego rodzaju infrastruktury 
energetycznej.

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania otrzymują 
status najwyższej możliwej wagi w skali 
krajowej i są traktowane jako takie w 
ramach procedur przyznawania pozwoleń¸ 
przy czym należy usunąć wszystkie 
biurokratyczne bariery utrudniające ich 
szybki przebieg, w przypadku i w trybie, w 
jakim takie traktowanie jest przewidziane 
w ustawodawstwie krajowym dotyczącym 
odpowiedniego rodzaju infrastruktury 
energetycznej.

Or. pt
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Poprawka 94
Michael Theurer

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 bez wątpienia należą 
organy regionalne i lokalne, a także 
obywatele, których dotyczą podejmowane 
działania.

Or. de

Poprawka 95
Karima Delli

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 w 
zainteresowanych państwach 
członkowskich, co zostaje uznane przez 
wszystkie zainteresowane strony, 
zwłaszcza przez władze regionalne.

Or. en
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Poprawka 96
Karima Delli

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.

Or. en

Poprawka 97
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odnośnie do wpływu na środowisko, o 
którym mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy 
92/43/EWG i art. 4. ust. 7 dyrektywy 
2000/60/WE, projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
uznaje się za projekty leżące w interesie 
publicznym publicznego i można je uznać 
za projekty o nadrzędnym interesie 
publicznym, pod warunkiem że zostały 
spełnione wszystkie warunki przewidziane 
w powyższych dyrektywach.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Usunięty jako zbędny.

Poprawka 98
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy opinia Komisji jest 
konieczna zgodnie z dyrektywą 92/43/WE, 
Komisja i właściwy organ na mocy art. 9,
dopilnowują, aby w związku z 
nadrzędnym interesem publicznym 
projektu decyzja została podjęta w terminie 
zgodnym z art. 11 ust. 1.

W przypadku gdy opinia Komisji jest 
konieczna zgodnie z dyrektywą 92/43/WE, 
Komisja i właściwy organ na mocy art. 9
dokładają starań, aby w związku z 
nadrzędnym interesem publicznym 
projektu decyzja została podjęta w terminie 
zgodnym z art. 11 ust. 1.

Or. en

Poprawka 99
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tryb zintegrowany: decyzja 
kompleksowa wydana przez właściwy 
organ jest jedyną prawnie wiążącą decyzją 
wynikającą z ustawowej procedury 
przyznawania pozwoleń. Inne organy, 
których dotyczy projekt, mogą zgodnie z 
przepisami krajowymi przedstawiać swoje 
opinie jako wkład w procedurę, który może 
zostać uwzględniony przez właściwy 
organ;

a) tryb zintegrowany: decyzja 
kompleksowa wydana przez właściwy 
organ jest jedyną prawnie wiążącą decyzją 
wynikającą z ustawowej procedury 
przyznawania pozwoleń. Inne organy, 
których dotyczy projekt, przedstawiają
zgodnie z przepisami krajowymi swoje 
opinie jako wkład w procedurę, który jest 
uwzględniany przez właściwy organ;

Or. en
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Poprawka 100
Karima Delli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 101
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4
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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 
priorytetowego ich traktowania 
w systemach administracyjnych lub 
sądowych.

Or. en

Poprawka 102
Lena Kolarska-Bobińska

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 informuje 
właściwy organ o wszelkich istotnych 
zmianach w zatwierdzonej koncepcji. 
Właściwy organ może wystąpić z 
wnioskiem o wprowadzenie zmian.

Or. en

Poprawka 103
Karima Delli



AM\901813PL.doc 45/80 PE488.022v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Przed przedstawieniem właściwemu 
organowi dokumentacji wniosku 
organizator projektu lub, jeżeli wymaga 
tego ustawodawstwo krajowe, właściwy 
organ, przeprowadza przynajmniej dwie 
konsultacje społeczne zgodnie z art. 11 
ust. 1 lit. a). Pierwszą konsultację należy 
przeprowadzić w ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy trwania procedury 
poprzedzającej złożenie wniosku. 
Konsultacja społeczna ma na celu 
poinformowanie o projekcie 
zainteresowanych stron, o których mowa w 
pkt 2 lit. a) załącznika VI, oraz ustalenie 
najodpowiedniejszej lokalizacji lub ścieżki, 
różnych opcji technicznych i istotnych 
kwestii, które powinny zostać 
uwzględnione w dokumentacji wniosku.
Minimalne procedury dotyczące 
konsultacji społecznych zostały określone 
w pkt 4 załącznika VI. Organizator 
projektu sporządza sprawozdanie 
zawierające podsumowanie wyników 
działań związanych z udziałem 
społeczeństwa przed złożeniem 
dokumentacji wniosku, i przedstawia je 
wraz z dokumentacją wniosku właściwemu 
organowi, który zobowiązany jest do 
należytego uwzględnienia takich wyników 
przy podejmowaniu decyzji kompleksowej.

Or. en

Poprawka 104
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku projektów mogących mieć 
znaczące negatywne skutki transgraniczne 
w jednym lub większej liczbie 
sąsiadujących państw członkowskich, do 
których ma zastosowanie art. 7 dyrektywy 
85/337/EWG i konwencja z Espoo, 
odpowiednie informacje zostają 
udostępnione właściwemu organowi 
sąsiadującego państwa członkowskiego.
Właściwy organ sąsiadującego państwa 
członkowskiego określa, czy chciałby 
uczestniczyć w określonych procedurach 
konsultacji społecznej.

6. W przypadku projektów mogących mieć 
znaczące negatywne skutki transgraniczne 
w jednym lub większej liczbie 
sąsiadujących państw członkowskich, do 
których ma zastosowanie art. 7 dyrektywy
2001/42/WE, art. 7 dyrektywy
85/337/EWG lub konwencja z Espoo, 
odpowiednie informacje zostają 
udostępnione właściwemu organowi 
sąsiadującego państwa członkowskiego.
Właściwy organ sąsiadującego państwa 
członkowskiego określa, czy chciałby 
uczestniczyć w określonych procedurach 
konsultacji społecznej.

Or. en

Poprawka 105
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

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 największych pod względem 
dystrybucji gazetach w regionach i 
miastach znajdujących się na 
ewentualnych trasach projektu zgodnie 
z pkt 4 lit. a) załącznika VI.

Or. en

Poprawka 106
Michael Theurer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie jednego miesiąca od 
rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń zgodnie z ust. 1 lit. a) właściwy 
organ, w ścisłej współpracy z innymi 
zainteresowanymi organami, określa 
zakres materiału i poziom szczegółowości 
informacji w ramach dokumentacji 
dotyczącej wniosku, które powinien 
przedstawić organizator projektu 
ubiegający się o kompleksową decyzję. 
Podstawę dla ich określenia stanowi lista 
kontrolna, o której mowa w pkt 1 lit. e) 
załącznika VI. W tym celu odbywa się co 
najmniej jedno posiedzenie z udziałem 
przedstawicieli właściwego organu 
i organizatora projektu oraz, w przypadku, 
gdy właściwy organ uzna to za zasadne,
innych organów i zainteresowanych stron. 
Szczegółowe omówienie wniosku, 
obejmujące wyniki takiego posiedzenia, 
zostaje przekazane organizatorowi projektu 
i podane do wiadomości publicznej w 
terminie jednego miesiąca od daty 
posiedzenia.

2. W terminie jednego miesiąca od 
rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń zgodnie z ust. 1 lit. a) właściwy 
organ, w ścisłej współpracy z innymi 
zainteresowanymi organami, określa 
zakres materiału i poziom szczegółowości 
informacji w ramach dokumentacji 
dotyczącej wniosku, które powinien 
przedstawić organizator projektu 
ubiegający się o kompleksową decyzję. 
Podstawę dla ich określenia stanowi lista 
kontrolna, o której mowa w pkt 1 lit. e) 
załącznika VI. W tym celu odbywa się co 
najmniej jedno posiedzenie z udziałem 
przedstawicieli właściwego 
organu, organizatora projektu oraz innych 
zainteresowanych organów i stron. 
Szczegółowe omówienie wniosku, 
obejmujące wyniki takiego posiedzenia, 
zostaje przekazane organizatorowi projektu 
i podane do wiadomości publicznej w 
terminie jednego miesiąca od daty 
posiedzenia.

Or. de

Poprawka 107
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie jednego miesiąca od 
rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń zgodnie z ust. 1 lit. a) właściwy 
organ, w ścisłej współpracy z innymi 
zainteresowanymi organami, określa 

2. W terminie jednego miesiąca od 
rozpoczęcia procesu przyznawania 
pozwoleń zgodnie z ust. 1 lit. a) właściwy 
organ, w ścisłej współpracy z innymi 
zainteresowanymi organami, określa 
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zakres materiału i poziom szczegółowości 
informacji w ramach dokumentacji 
dotyczącej wniosku, które powinien 
przedstawić organizator projektu 
ubiegający się o kompleksową decyzję. 
Podstawę dla ich określenia stanowi lista 
kontrolna, o której mowa w pkt 1 lit. e) 
załącznika VI. W tym celu odbywa się co 
najmniej jedno posiedzenie z udziałem 
przedstawicieli właściwego organu 
i organizatora projektu oraz, w przypadku, 
gdy właściwy organ uzna to za zasadne,
innych organów i zainteresowanych stron. 
Szczegółowe omówienie wniosku, 
obejmujące wyniki takiego posiedzenia, 
zostaje przekazane organizatorowi projektu 
i podane do wiadomości publicznej w 
terminie jednego miesiąca od daty 
posiedzenia.

zakres materiału i poziom szczegółowości 
informacji w ramach dokumentacji 
dotyczącej wniosku, które powinien 
przedstawić organizator projektu 
ubiegający się o kompleksową decyzję. 
Podstawę dla ich określenia stanowi lista 
kontrolna, o której mowa w pkt 1 lit. e) 
załącznika VI. W tym celu odbywa się co 
najmniej jedno posiedzenie z udziałem 
przedstawicieli właściwego organu 
i organizatora projektu oraz innych 
organów i zainteresowanych stron. 
Szczegółowe omówienie wniosku, 
obejmujące wyniki takiego posiedzenia, 
zostaje przekazane organizatorowi projektu 
i podane do wiadomości publicznej w 
terminie jednego miesiąca od daty 
posiedzenia.

Or. it

Poprawka 108
Nuno Teixeira

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

Or. pt

Poprawka 109
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) organy, zainteresowane strony i grupy 
społeczeństwa, które muszą zostać 
zaangażowane;

Or. it

Poprawka 110
Dimitar Stoyanov

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) odpowiednie regionalne organy, 
zainteresowane strony i potencjalnie 
zainteresowane grupy społeczeństwa;

Or. bg

Poprawka 111
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poszczególne etapy procedury i czas ich 
trwania;

c) poszczególne etapy procedury, czas ich 
trwania i związane z nimi inwestycje;

Or. pt

Poprawka 112
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4
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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

Or. en

Poprawka 113
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie jednego miesiąca od 
otrzymania dokumentacji wniosku 
właściwy organ zwraca się do organizatora 
projektu, zależnie od potrzeby, o 
przedstawienie dalszych brakujących
informacji, które mogą dotyczyć wyłącznie
kwestii wskazanych w szczegółowym 
omówieniu wniosku. W terminie jednego 
miesiąca od otrzymania kompletnej 
dokumentacji wniosku właściwy organ 
zatwierdza wniosek z zachowaniem formy 
pisemnej. Po tym terminie właściwy organ 
może zwracać się o dodatkowe informacje 
wyłącznie w przypadku wystąpienia 
nowych okoliczności i należytego ich 
uzasadnienia.

5. W terminie jednego miesiąca od 
otrzymania dokumentacji wniosku 
właściwe organy, także na szczeblu 
regionalnym, w przypadku gdy uznano to 
za niezbędne, zwracają się do organizatora 
projektu o przedstawienie dalszych 
informacji, których we wniosku brakowało 
lub które nie były niewystarczające i które 
mogą dotyczyć wyjaśnienia również 
kwestii, które nie zostały wskazane w 
szczegółowym omówieniu wniosku. W 
terminie jednego miesiąca od otrzymania 
kompletnej dokumentacji wniosku 
właściwy organ zatwierdza wniosek z 
zachowaniem formy pisemnej. Po tym 
terminie właściwy organ może zwracać się 
o dodatkowe informacje wyłącznie w 
przypadku wystąpienia nowych 
okoliczności i należytego ich uzasadnienia.

Or. it
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Poprawka 114
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 115
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) oceną wpływu inwestycji na każdy 
region objęty projektem, określającą, jak 
dane infrastruktury przyczynią się do 
zwiększenia konkurencyjności regionu.

Or. pt

Poprawka 116
Lena Kolarska-Bobińska
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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 
projektu mogą także załączać swoje uwagi 
do wyników analizy kosztów i korzyści 
ENTSO lub dodatkowe dane, których nie 
objęła analiza ENTSO.

Or. en

Poprawka 117
Lena Kolarska-Bobińska

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; 
zachęty te obejmują:

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

Or. en

Poprawka 118
Giommaria Uggias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zasady dotyczące dodatkowego zwrotu z 
kapitału zainwestowanego w projekt; lub

skreślona
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Or. it

Poprawka 119
Giommaria Uggias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie inne środki uznane za 
konieczne i właściwe.

skreślona

Or. it

Poprawka 120
Lena Kolarska-Bobińska

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 
podjął decyzję w sprawie wprowadzenia 
dodatkowych zachęt, publikuje własną 
metodykę i kryteria stosowane do oceny 
inwestycji w projekty dotyczące przesyłu 
energii elektrycznej i gazu i ponoszonego 
podwyższonego ryzyka.

Or. en

Poprawka 121
Lena Kolarska-Bobińska

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”].

Or. en

Poprawka 122
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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:

Or. en

Uzasadnienie

Brak wsparcia finansowego dla rurociągów naftowych jest nielogiczny.
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Poprawka 123
Karima Delli

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 ust. 4 
lit. a) dostarcza dowodów na istnienie 
istotnych efektów zewnętrznych, takich jak
korzyści środowiskowe i społeczne,
bezpieczeństwo dostaw, solidarność lub 
innowacje; oraz

Or. en

Poprawka 124
Dimitar Stoyanov

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, 
pożyczek lub gwarancji na zabezpieczenie 
pożyczek 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.

Or. bg
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Poprawka 125
Karima Delli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Projekty w sposób skuteczny 
przyczyniające się do efektywności 
energetycznej i integracji rozproszonego 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych otrzymują co najmniej dwie 
trzecie wsparcia finansowego 
przeznaczonego na projekty w dziedzinie 
infrastruktury energetycznej.

Or. en

Poprawka 126
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e a) sposobu, w jaki regionalne władze 
biorą udział w realizacji projektów, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich 
czynnego udziału w poszczególnych 
etapach realizacji inwestycji w danych 
regionach.

Or. pt

Poprawka 127
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp -1 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) Do wiadomości publicznej podaje się 
informacje na temat bieżącego wykazu 
projektów priorytetowych, zarys etapów 
procesu podejmowania decyzji, jak 
również terminy i porządki posiedzeń grup 
regionalnych, wraz z późniejszą 
publikacją protokołów posiedzeń i 
wszelkich podjętych decyzji.

Or. en

Poprawka 128
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ogólne, aktualizowane na bieżąco 
informacje, w tym informacje 
geograficzne, dotyczące każdego z 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania;

a) ogólne, aktualizowane na bieżąco 
informacje, w tym informacje geograficzne 
(także opracowania SIG), kartograficzne 
oraz społeczno-gospodarcze 
zainteresowanych obszarów (odnoszące 
się zwłaszcza do demografii), dotyczące 
każdego z projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania;

Or. it

Poprawka 129
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) środki przyznane i wypłacone przez 
Unię na każdy projekt będący 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
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Or. pt

Poprawka 130
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. pt

Poprawka 131
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c c) 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.

Or. pt

Poprawka 132
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 133
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 krajami trzecimi mające 
zapewnić pełne wdrożenie rynku 
wewnętrznego i integrację energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Or. en

Poprawka 134
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a) Połączenia międzysystemowe w 
regionach najbardziej oddalonych 
(POSEI RNO – ELEKTRYCZNOŚĆ): 
poprawa zrównoważonego charakteru i 
efektywności energetycznej w regionie, w 
szczególności w celu wykorzystania 
elektryczności pochodzącej z 
odnawialnych źródeł energii.
Zainteresowane państwa członkowskie: 
wszystkie państwa, do których należą 
regiony najbardziej oddalone.

Or. pt

Poprawka 135
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8 a) Korytarz gazu ziemnego w regionach 
najbardziej oddalonych (POSEI RNO –
GAZ): infrastruktura mająca na celu 
ułatwienie przesyłu gazu ziemnego w 
regionach najbardziej oddalonych, aby 
bardziej zróżnicować dostawy gazu.
Zainteresowane państwa członkowskie: 
wszystkie państwa, do których należą 
regiony najbardziej oddalone.

Or. pt

Poprawka 136
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 11 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Autostrady elektroenergetyczne: 
pierwsze autostrady elektroenergetyczne 
do roku 2020 w ramach budowy systemu 
autostrad elektroenergetycznych w całej 
Unii;

skreślone

Or. en

Poprawka 137
Lena Kolarska-Bobińska

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

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

Or. en

Poprawka 138
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 A. OPTYMALIZACJA 
WYSPIARSKICH SYSTEMÓW 
ENERGETYCZNYCH

Or. pt
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Poprawka 139
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) nawrotne systemy składowania za 
pomocą pomp, powiązane z 
wykorzystywaniem energii geotermicznej, 
w szczególności w odizolowanych 
systemach wyspiarskich. 

Or. pt

Poprawka 140
Michael Theurer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
organów regionalnych i lokalnych, 
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.

Or. de
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Poprawka 141
Giommaria Uggias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich (w 
tym regionów i autonomicznych wspólnot 
zaangażowanych w realizację projektu), 
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.

Or. it

Poprawka 142
Karima Delli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, 
operatorów systemów przesyłowych 
wywiązujących się z obowiązku 

1) W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
krajowych organów regulacyjnych, władz 
lokalnych i regionalnych, operatorów 
systemów przesyłowych wywiązujących 
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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.

się z obowiązku współpracy na poziomie 
regionalnym zgodnie z art. 6 dyrektywy 
2009/72/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009, organizatorów projektów
i innych odpowiednich zainteresowanych 
stron, w tym producentów, operatorów 
systemów dystrybucji, dostawców i 
organizacji działających na rzecz ochrony 
środowiska oraz organizacji 
konsumenckich, zainteresowanych 
każdorazowo odpowiednimi priorytetami 
wskazanymi w załączniku I, jak również 
przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO 
energii elektrycznej.

Or. en

Poprawka 143
Giommaria Uggias

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

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 (w tym regionów i 
autonomicznych wspólnot 
zaangażowanych w realizację projektu), 
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.

Or. it
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Poprawka 144
Karima Delli

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

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, władz lokalnych 
i regionalnych, 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.

Or. en

Poprawka 145
Giommaria Uggias

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

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 (w tym regionów i 
autonomicznych wspólnot 
zaangażowanych w realizację projektu), a 
także organizatorzy projektów 
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zainteresowani każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I oraz przedstawiciele Komisji.

Or. it

Poprawka 146
Karima Delli

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

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, władz lokalnych 
i regionalnych, organizatorzy projektów 
zainteresowani każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I oraz przedstawiciele Komisji.

Or. en

Poprawka 147
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 a) Korzystając z innych uprawnień jako 
członkowie grupy, organizatorzy projektu 
i agencja nie posiadają prawa głosu i 
mogą jedynie uczestniczyć w charakterze 
obserwatorów w ostatecznym 
zatwierdzeniu proponowanego wykazu 
przed jego przedstawieniem zgodnie z 
art. 3 ust. 4 .
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Or. en

Poprawka 148
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) O ile jest to właściwe z punktu widzenia 
realizacji odpowiedniego priorytetu 
wskazanego w załączniku I, każda grupa 
zaprasza przedstawicieli administracji 
krajowych, organów regulacyjnych, 
organizatorów projektów i operatorów 
systemów przesyłowych z krajów 
kandydujących do UE i z potencjalnych 
krajów kandydujących, państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu, 
przedstawicieli instytucji i organów 
Wspólnoty Energetycznej, państw objętych 
europejską polityką sąsiedztwa oraz 
państw, z którymi Unia nawiązała 
specjalną współpracę w zakresie energii.

3) O ile jest to właściwe z punktu widzenia 
realizacji odpowiedniego priorytetu 
wskazanego w załączniku I, każda grupa 
zaprasza przedstawicieli administracji 
krajowych, organów regulacyjnych, 
organizatorów projektów, organizacji 
działających na rzecz ochrony środowiska 
i operatorów systemów przesyłowych z 
krajów kandydujących do UE i z 
potencjalnych krajów kandydujących, 
państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu, 
przedstawicieli instytucji i organów 
Wspólnoty Energetycznej, państw objętych 
europejską polityką sąsiedztwa oraz 
państw, z którymi Unia nawiązała 
specjalną współpracę w zakresie energii.

Or. en

Poprawka 149
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Każda grupa przeprowadza konsultacje 
z organizacjami reprezentującymi 
odpowiednie zainteresowane strony, w tym 
producentów, operatorów systemów 
dystrybucji, dostawców i konsumentów, a 

4) Każda grupa przeprowadza konsultacje 
z organizacjami reprezentującymi 
odpowiednie zainteresowane strony, w tym 
producentów, operatorów systemów 
dystrybucji, dostawców i konsumentów, a 
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także – odnośnie do zadań określonych w 
art. 5 ust. 2 – organizacji działających na 
rzecz ochrony środowiska. Grupa może 
organizować posiedzenia lub konsultacje 
w przypadkach, w których jest to właściwe 
ze względu na wykonanie jej zadań.

także organizacji działających na rzecz 
ochrony środowiska. Grupa organizuje
posiedzenia lub konsultacje w 
przypadkach, w których jest to właściwe ze 
względu na wykonanie jej zadań. Grupa 
informuje opinię publiczną w sposób 
regularny i kompleksowy na temat stanu 
i wyników jej posiedzeń oraz organizuje 
przesłuchanie lub konsultację przed 
przedstawieniem proponowanego wykazu, 
o którym mowa w art. 3 ust. 4.

Or. en

Poprawka 150
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Każda grupa przeprowadza konsultacje 
z organizacjami reprezentującymi 
odpowiednie zainteresowane strony, w tym 
producentów, operatorów systemów 
dystrybucji, dostawców i konsumentów, a 
także – odnośnie do zadań określonych w 
art. 5 ust. 2 – organizacji działających na 
rzecz ochrony środowiska. Grupa może 
organizować posiedzenia lub konsultacje w 
przypadkach, w których jest to właściwe ze 
względu na wykonanie jej zadań.

4) Każda grupa przeprowadza konsultacje 
z organizacjami reprezentującymi 
odpowiednie zainteresowane strony, w tym 
producentów, operatorów systemów 
dystrybucji, dostawców i konsumentów, a 
także – odnośnie do zadań określonych w 
art. 3 ust. 2 – organizacji działających na 
rzecz ochrony środowiska. Grupa może 
organizować posiedzenia lub konsultacje w 
przypadkach, w których jest to właściwe ze 
względu na wykonanie jej zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Błąd w tekście.

Poprawka 151
Lena Kolarska-Bobińska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) Każdy organizator projektu składa 
wniosek o uznanie projektu za projekt 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dla członków 
odpowiedniej grupy, w tym ocenę projektu 
w odniesieniu do wkładu w realizację 
priorytetów określonych w załączniku I, 
spełnienia odpowiednich kryteriów 
określonych w art. 4 oraz wszelkie inne 
informacje pomocne w ocenie projektu.

Or. en

Uzasadnienie

Błąd w tekście.

Poprawka 152
Karima Delli

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

Or. en

Uzasadnienie

Umieszczenie danego projektu na liście dziesięcioletniego planu rozwoju sieci nie powinno 
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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 153
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej - projekt zmienia zdolność 
przesyłową sieci na granicy między 
jednym państwem członkowskim i jednym 
lub większą liczbą państw członkowskich 
lub w innym istotnym punkcie tego 
samego korytarza przesyłowego 
przynajmniej o 500 MW w porównaniu z 
sytuacją, gdyby nie nastąpiło oddanie do 
użytku danego projektu;

a) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej - projekt zmienia zdolność 
przesyłową sieci na granicy między 
jednym państwem członkowskim i jednym 
lub większą liczbą państw członkowskich 
lub w regionie najbardziej oddalonym lub 
w innym istotnym punkcie tego samego 
korytarza przesyłowego przynajmniej o 
500 MW w porównaniu z sytuacją, gdyby 
nie nastąpiło oddanie do użytku danego 
projektu;

Or. pt

Poprawka 154
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku przesyłu gazu – projekt 
dotyczy inwestycji z zakresu zdolności 
zwrotnego przepływu lub zmienia 
możliwość przesyłu gazu przez granice
przez zainteresowane państwo 
członkowskie przynajmniej o 10% 
w porównaniu z sytuacją przed oddaniem 
projektu do użytku;

c) w przypadku przesyłu gazu – projekt 
dotyczy inwestycji z zakresu zdolności 
zwrotnego przepływu lub inwestycji 
realizowanej w regionie najbardziej 
oddalonym lub zmienia możliwość 
przesyłu gazu przez granice przez 
zainteresowane państwo członkowskie
przynajmniej o 10% w porównaniu z 
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sytuacją przed oddaniem projektu do 
użytku;

Or. pt

Poprawka 155
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 156
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku inteligentnych sieci –
projekt dotyczy urządzeń i instalacji 
wysokiego i średniego napięcia 
zaprojektowanych dla napięcia 10 kV 
i wyższego; W projekcie uczestniczą 
operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych z przynajmniej dwóch 
państw członkowskich obsługujących 
przynajmniej 100 000 użytkowników 
wytwarzających lub pobierających energię 

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

wytwarzających lub pobierających energię 
bądź spełniających obie te funkcje, na 
obszarze pobierającym przynajmniej 300 
GWh rocznie, z czego przynajmniej 20 % 
pochodzi z zasobów niedyspozycyjnych.

Or. pt

Poprawka 157
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – 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.

Or. en

Poprawka 158
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV– punkt 2 – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) Pomiar stabilności jest dokonywany 
na podstawie oceny oddziaływania 
infrastruktury sieci przesyłowych energii 
elektrycznej na środowisko.

Or. en

Poprawka 159
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

Poprawka 160
Karima Delli

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 

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

Or. en

Poprawka 161
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 5 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) Pomiar stabilności jest dokonywany 
na podstawie wskaźnika efektywności 
środowiskowej i wydajności przesyłu oraz 
oddziaływania infrastruktury na 
środowisko.

Or. en

Poprawka 162
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Metodyka opiera się na wspólnym 
zestawie danych wejściowych 
przedstawiających unijny system 
elektroenergetyczny i gazowy w latach 
n+5, n+10, n+15 i n+20, gdzie n jest 
rokiem przeprowadzenia analizy. Zestaw 
danych musi obejmować przynajmniej:

1) Metodyka opiera się na wspólnym 
zestawie danych wejściowych 
przedstawiających unijny system 
elektroenergetyczny i gazowy w latach 
n+5, n+10, n+15, n+20, n+30 i n+40, gdzie 
n jest rokiem przeprowadzenia analizy.
Zestaw danych musi obejmować 
przynajmniej:

Or. en

Poprawka 163
Karima Delli
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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 
z organizacjami naukowymi 
i organizacjami działającymi na rzecz 
ochrony środowiska, oraz podaje się go do 
wiadomości publicznej. Komisja i Agencja 
zapewniają dostęp do wymaganych danych 
handlowych stron trzecich, o ile ma to 
zastosowanie.

Or. en

Poprawka 164
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 165
Lena Kolarska-Bobińska

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:

Or. en

Uzasadnienie

Błąd w tekście.

Poprawka 166
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 6 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyszłych kosztów nowych inwestycji 
w zakresie wytwarzania i przesyłu w ciągu 
technicznego cyklu życia projektu;

c) przyszłych kosztów nowych inwestycji 
w zakresie wytwarzania i przesyłu w ciągu 
technicznego cyklu życia projektu, wraz z 
prognozami przyszłych kosztów opartymi 
na realizacji celów Unii i dekarbonizacji 
jej systemu energii;

Or. en
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Poprawka 167
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 6 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e a) straty lub zysku netto w przypadku 
usług ekosystemowych.

Or. en

Poprawka 168
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Operatorzy systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w art. 12 ust. 8 zestaw danych 
wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 
obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model
umożliwia pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych i konwencjonalnych 

12) Operatorzy systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych wymieniają się 
informacjami koniecznymi do opracowania 
metodyki, w tym odpowiednimi modelami 
sieci i rynku. Operator systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego 
gromadzący dane w imieniu innych 
operatorów systemów przesyłowych lub 
dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić 
uczestniczącym operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki 
takiego procesu gromadzenia danych. Na 
potrzeby wspólnego modelu rynku energii 
elektrycznej i gazu oraz sieci określonego 
w ust. 8 zestaw danych wejściowych, 
o którym mowa w pkt. 1 obejmuje lata 
n+10, n+20, n+30 i n+40, a model
obejmuje pełną ocenę skutków 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
np. kosztów związanych z zyskiem i stratą 
netto w przypadku usług ekosystemowych, 
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zanieczyszczeń powietrza lub kosztów 
związanych z bezpieczeństwem dostaw.

emisjami gazów cieplarnianych 
i konwencjonalnych zanieczyszczeń 
powietrza lub kosztów związanych z 
bezpieczeństwem dostaw.

Or. en

Poprawka 169
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 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 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.

Or. en

Poprawka 170
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 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 

a) Zainteresowane strony, których dotyczy 
projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym zainteresowane 
organy, właściciele nieruchomości i 
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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.

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 procesu przyznawania 
pozwoleń, w sposób otwarty i przejrzysty. 
W odpowiednim przypadku właściwy 
organ wspiera aktywnie działania 
podejmowane przez organizatora projektu.

Or. de

Poprawka 171
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 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 władz lokalnych, regionalnych 
i krajowych, 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.

Or. en

Poprawka 172
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przewidzianych środków; b) przewidzianych środków, w tym
proponowanych ogólnych miejsc 
i terminów spotkań poświęconych 
projektowi;

Or. en

Poprawka 173
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a) 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. Właściwy organ może zwrócić się 
do organizatorów projektu z prośbą o 
ułatwienie uczestnictwa zainteresowanym 
stronom, które w innym wypadku nie 
byłyby w stanie wziąć udziału ze względów 
finansowych lub z innych powodów.

Or. en


