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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

POPRAWKI

Komisja Komisji Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w jej 
sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Energetyczna infrastruktura gazownicza obejmuje terminale LNG; aby zapewnić spójność z 
kategoriami wymienionymi w art. 1 załącznika II, należy tak dostosować definicję, aby ten 
fakt uwzględnić.
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Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

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

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

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– bezpieczeństwo dostaw;

Or. en
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Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– połączenie planowanych elektrowni w 
sieć, ze szczególnym uwzględnieniem 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. W przypadku gdy oddanie do użytku 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania opóźnia się o więcej niż 
dwa lata w stosunku do planu realizacji bez 
wystarczającego uzasadnienia, z wyjątkiem 
nadrzędnych przyczyn, na które 
organizator projektu nie ma wpływu:

Or. en

Poprawka 8

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 

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, w szczególności przez właściwe
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strony. władze regionalne bezpośrednio 
zainteresowane takimi projektami.

Or. en

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) organy, zainteresowane strony i 
potencjalnie zainteresowane grupy 
społeczeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności określenia 
właściwych władz regionalnych, z którymi 
należy przeprowadzić konsultacje;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



PE486.214v01-00 10/18 PA\898140PL.doc

PL

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie inne środki uznane za 
konieczne i właściwe.

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

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) 
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, pożyczki lub 
zabezpieczenia pożyczki 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:
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen przeprowadzonych, szczególnie przez 
ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców, projekt nie jest 
ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie 
ekonomicznej zasadności projektu 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
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zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w art. 14 ust. 3; oraz

zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w art. 14 ust. 3;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Projekty będące przedmiotem 3. Projekty będące przedmiotem 
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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.

wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) i pkt 4 
załącznika II kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
roboty budowlane zgodnie z przepisami 
[rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego instrument
„Łącząc Europę”], pod warunkiem, że 
zainteresowani organizatorzy projektów 
mogą wyraźnie wykazać znaczące 
pozytywne oddziaływania zewnętrzne 
wywoływane przez projekty i ich brak 
rentowności ekonomicznej lub wysokie 
ryzyko operacyjne.

Or. en

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE486.214v01-00 14/18 PA\898140PL.doc

PL

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 

W przypadku projektów dotyczących 
energii elektrycznej, należących do 
kategorii określonych w pkt 1 załącznika 
II, w skład każdej grupy wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
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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.

krajowych organów regulacyjnych,
właściwych władz regionalnych ze 
wszystkich zainteresowanych państw 
członkowskich, operatorów systemów 
przesyłowych wywiązujących się z 
obowiązku współpracy na poziomie 
regionalnym zgodnie z art. 6 dyrektywy 
2009/72/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 714/2009 oraz organizatorów projektów 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I, jak również przedstawiciele 
Komisji, Agencji i ENTSO energii 
elektrycznej.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 1 – tiret drugie

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.

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

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) W odniesieniu do wszystkich 
ogólnounijnych wykazów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, przyjętych po dniu 1 
sierpnia 2013 r., proponowane projekty 
dotyczące przesyłu i składowania gazu, 

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

lub dekompresji skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) i składowania gazu, 
należące do kategorii określonych w pkt 2 
załącznika II, stanowią element ostatniego 
dostępnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci gazowych opracowanego 
przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) Zainteresowane strony, których dotyczy 
projekt będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym zainteresowane 
organy władz krajowych i regionalnych, 
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


