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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wstęp

Realizacja celów unijnej polityki energetycznej – konkurencyjności, stabilności 
i bezpieczeństwa dostaw1 – oraz zakończenie tworzenia wewnętrznego rynku energii, który 
przyniesie korzyści sektorowi transportu UE, wymagają szeroko zakrojonych działań 
w zakresie modernizacji i rozbudowy europejskiej infrastruktury nie tylko transportowej, ale 
również energetycznej. We wniosku Komisji położono nacisk w szczególności na 
ustanowienie odpowiednich procedur i przepisów służących realizacji tego przedsięwzięcia.

Już w 2010 r.2 Komisja wezwała do opracowania nowej polityki UE w zakresie infrastruktury 
energetycznej służącej koordynacji i optymalizacji rozwoju sieci. Komisja podkreśliła 
wówczas konieczność zastąpienia aktualnej polityki dotyczącej transeuropejskich sieci 
energetycznych (TEN-E) skuteczniejszymi ramami regulacyjnymi uwzględniającymi kwestię 
solidarności między państwami członkowskimi.

W czerwcu 2011 r. Komisja przyjęła komunikat dotyczący kolejnych wieloletnich ram 
finansowych (2014-2020)3, w którym zaproponowano stworzenie instrumentu „Łącząc 
Europę” w celu pełnego wdrożenia priorytetowej infrastruktury energetycznej, transportowej 
i cyfrowej w ramach jednego funduszu w kwocie 40 mld EUR, z której 9,1 mld EUR 
przeznaczono na energetykę.

W odniesieniu do zakresu kompetencji komisji TRAN należy podkreślić, że korzystne byłoby 
osiągnięcie synergii w realizacji projektów z zakresu unijnej infrastruktury transportowej 
(poprzez TEN-T) i energetycznej, koordynowanie, w miarę możliwości, projektów z zakresu 
infrastruktury transportowej i energetycznej oraz uproszczenie procedur administracyjnych, 
procedur wydawania zezwoleń i procedur środowiskowych dotyczących wspólnych korytarzy 
energetycznych i transportowych.  

Inne kwestie związane z transportem, które poruszono we wniosku, dotyczą sposobów 
przesyłu ropy, gazu i energii elektrycznej do UE i w obrębie jej terytorium (głównie 
w przypadku ropy i gazu używa się również transportu wodnego, drogowego lub kolejowego) 
oraz tych aspektów polityki transportowej, które można by zmienić, by spowodować poprawę 
sytuacji. 

Transport 80% ropy naftowej importowanej do UE odbywa się tankowcami. Ważną cechą 
wewnętrznej sieci transportu ropy UE jest to, że jej zachodnia część jest połączona za pomocą 
rurociągu z głównymi europejskimi portami, podczas gdy dostawy do większości rafinerii 
w Europie Środkowo-Wschodniej (UE-12) docierają systemem rurociągów naftowych 
Przyjaźń z Rosji (około 60 milionów ton rocznie) i istnieje ograniczona liczba połączeń 
między zachodnimi i wschodnimi sieciami europejskimi. Wynika to z faktu, że 
wschodnioeuropejska infrastruktura rurociągowa została zaprojektowana i zbudowana 
w okresie zimnej wojny. Poza tym w krajach tych, w przeciwieństwie do UE-15, w latach 

                                               
1 Konkluzje Rady Europejskiej z 4 lutego 2011 r.
2 zob. COM (2010)0677
3 zob. COM(2011)0500/I final i COM(2011)0500/II final (Poszczególne dziedziny polityki)
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2010-2020 należy spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na ropę o 7,8%, a ropa ogólnie 
pozostanie ważnym elementem koszyka energetycznego UE po roku 2020. Z tego powodu 
rośnie potrzeba stworzenia infrastruktury rurociągów naftowych, która zagwarantowałaby 
bezpieczeństwo dostaw w Europie Środkowo-Wschodniej.

Transport ropy niesie ze sobą poważne zagrożenia dla środowiska. W przypadku zakłóceń 
dostaw w systemie Przyjaźń ograniczone możliwości alternatywnych szlaków dostaw 
spowodowałyby duży wzrost natężenia ruchu tankowców we wrażliwym pod względem 
środowiskowym regionie Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i cieśnin tureckich. To z kolei 
daje poważne powody do zaniepokojenia, że może tam dochodzić do wypadków i wycieku 
ropy. Każdego miesiąca od 3,5 do 5 tysięcy statków przemieszcza się po wodach Morza 
Bałtyckiego. Do 25% tych statków stanowią tankowce przewożące około 170 milionów ton 
ropy rocznie. Zmniejszenie natężenia ruchu tankowców ograniczyłoby nie tylko zagrożenie 
wyciekami ropy, ale również emisje CO2 i NOX. 

Gaz ziemny ma również istotne znaczenie dla transportu UE pod względem energetycznym, 
ponieważ stanowi trwałe i niskoemisyjne źródło energii pozwalające uzyskać czystą energię 
wykorzystywaną do wytwarzania energii elektrycznej (zwłaszcza kogeneracja). Gaz ziemny 
można by łatwo przekształcać i wykorzystywać do zaspokajania potrzeb sektora transportu. 
Jeżeli gaz ziemny będzie stosowany jako paliwo (LNG i CNG), może w bezpośredni sposób 
przyczynić się do realizacji celów tzw. czystego transportu. Jednocześnie UE zależna jest 
w dużym stopniu od importu gazu ziemnego, który z kolei wymaga odpowiedniej 
infrastruktury.

Kwestię rosnącego zapotrzebowania na energię można rozwiązać m.in. poprzez bardziej 
powszechne stosowanie LNG i CNG. W związku z tym powinniśmy lepiej i wydajniej 
wykorzystywać istniejące i zaplanowane sieci infrastruktury energetycznej. 

Aby móc zakończyć tworzenie wewnętrznego rynku gazu, Unia Europejska musi 
dysponować odpowiednią infrastrukturą gazu ziemnego. Należy rozwinąć nowe moce 
przesyłowe, rozbudować połączenia między państwami członkowskimi oraz stworzyć nowe 
obiekty służące do składowania i regazyfikacji. Należy podjąć kroki, by rozwiązać kwestię 
istniejących różnic w poziomie inwestycji, przy jednoczesnym wzmocnieniu i rozwoju 
krajowych sieci przesyłowych. W nowych wytycznych należy również poruszyć kwestię 
wysp energetycznych i brakujących połączeń między krajowymi rynkami gazu ziemnego, 
które są widoczne na przykład w rejonie Morza Bałtyckiego i w Europie Środkowo-
Wschodniej.

Propozycje

W oparciu o powyższe należałoby skoncentrować się na: 

1) dążeniu do synergii między projektami infrastrukturalnymi UE z zakresu transportu 
i energii, np. poprzez zachęcanie właściwych organów do udzielania wspólnych zezwoleń 
m.in. w zakresie środowiska naturalnego;

2) dalszym rozwoju istniejącej sieci rurociągów w UE w celu poprawy połączenia między 
UE-12 i UE-15 oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw ropy w regionie UE-12; 
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3) ograniczeniu ewentualnego ryzyka katastrof środowiskowych spowodowanych ruchem 
tankowców; 

4) promowaniu znaczenia regionalnych terminali LNG ze szczególnym naciskiem na 
bunkrowanie statków oraz transport kolejowy i ciężarowy;

5) promowaniu roli gazu ziemnego jako trwałego źródła energii; 

6) integracji rynku i wyeliminowaniu zjawiska izolacji rynków energii;

7) popieraniu celów UE opartych na stabilnych i elastycznych krajowych sieciach 
przesyłowych.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Należy wziąć pod uwagę wyzwania 
związane z niezależnością energetyczną 
oraz dostawami energii w regionach 
najbardziej oddalonych, ze względu na ich 
uwarunkowania geomorfologiczne 
i położenie geograficzne, szczególnie 
podczas określania projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
ponieważ regiony te są miejscem 
sprzyjającym rozwojowi produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych, który jest 
kluczowym warunkiem osiągnięcia 
europejskich celów w zakresie energii 
i klimatu;

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
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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. Należy w tym 
kontekście podkreślić znaczenie 
rozpoznania przyszłych potencjalnych luk 
pomiędzy popytem na energię a jej 
podażą.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw 
w całej Unii, konieczna jest dalsza 
integracja między zachodnią i wschodnią 
częścią wewnętrznej sieci rurociągów UE.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw 
w całej Unii, konieczna jest dalsza 
integracja między zachodnią, wschodnią 
i południowo-wschodnią częścią 
wewnętrznej sieci rurociągów UE.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Istotnym sposobem na zmniejszenie 
zagrożeń środowiskowych związanych 
z przesyłem ropy naftowej jest 
ograniczenie wykorzystywania do tego 
celu ryzykownych środków transportu 
takich jak tankowce.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W celu utrzymania stabilnego 
poziomu napięcia i częstotliwości należy 
zwłaszcza zadbać o zapewnienie stałości 
europejskiego systemu energii 
elektrycznej w zmieniających się
warunkach spowodowanych coraz 
częstszym stosowaniem niestabilnych 
odnawialnych źródeł energii. Niezbędne 
są dodatkowe badania naukowe, aby 
podczas wykorzystywania innowacyjnych 
technologii, zdolności magazynowania 
i odpowiedniej kombinacji różnych 
rodzajów energii zmniejszyć wahania 
powstałe w procesie wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Niezwykle ważne jest połączenie 
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potencjału całej Unii w odniesieniu do 
morskiej energii wiatrowej. Zintegrowanie 
potencjału Morza Północnego, Morza 
Bałtyckiego i Morza Czarnego 
w odniesieniu do morskiej energii 
wiatrowej jest niezbędne do rozwinięcia 
wewnętrznego rynku energii w Unii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby do 2020 r. pokryć rosnące 
zapotrzebowanie na energię elektryczną, 
które będzie dwukrotnie wyższe od 
zapotrzebowania na gaz, fundusze Unii 
przeznaczone na projekty dotyczące 
energii elektrycznej należy ukierunkować 
na udostępnienie wystarczającej ilości 
środków zgodnie z unijną długoterminową 
polityką energetyczną, zwłaszcza 
w obszarze elektryfikacji transportu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Należy promować współpracę 
poprzez projekty horyzontalne 
w dziedzinie energii i transportu w celu 
stworzenia synergii gwarantującej wysoką 
wartość dodaną Unii.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Należy koordynować planowanie 
i realizację unijnych projektów 
w dziedzinie infrastruktury energetycznej 
i transportowej, aby osiągnąć synergię, 
tam gdzie jest to pożądane 
z gospodarczego, technicznego 
i środowiskowego punktu widzenia, oraz 
przy należytym uwzględnieniu 
odpowiednich aspektów bezpieczeństwa.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Realizacja sieci infrastruktury 
energetycznej nie powinna w żadnym 
przypadku przynieść uszczerbku 
dziedzictwu europejskiemu 
(artystycznemu, kulturowemu, 
turystycznemu i środowiskowemu), 
zgodnie z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 27 września 2011 r. 
w sprawie Europy jako 
najpopularniejszego kierunku 
turystycznego na świecie – nowe ramy 
polityczne dla europejskiego sektora 
turystycznego1, a mianowicie Komisja 
Europejska i państwa członkowskie 
powinny podjąć działania w celu 
„przyjęcia wszelkich odpowiednich 
środków służących ochronie 
europejskiego dziedzictwa kulturowego 
z myślą o przyszłych pokoleniach”.
_____________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0407.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Właściwe organy powinny rozważyć 
udzielanie wspólnych zezwoleń na 
realizację projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
które przyczyniają się do osiągania 
synergii między projektami 
infrastrukturalnymi UE w dziedzinie 
energii i transportu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Przy planowaniu różnych sieci 
transeuropejskich należy dążyć przede 
wszystkim do integracji sieci 
transportowych, sieci komunikacyjnych 
i sieci energetycznych, aby zapewnić 
możliwie największą oszczędność 
w gospodarowaniu gruntami oraz 
sprzyjać, zawsze, jeżeli jest to możliwe, 
ponownemu wykorzystaniu istniejących 
lub zlikwidowanych tras w celu 
ograniczenia do minimum wpływu 
społeczno-gospodarczego, 
środowiskowego i finansowego.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Ze względu na transgraniczny 
charakter projektów należy zapewnić
odpowiednie okresy przeznaczone na 
konsultacje społeczne we wszystkich 
zainteresowanych państwach 
członkowskich. Konsultacje powinny 
uwzględniać, między innymi, potrzebę 
posiadania wszystkich istotnych 
informacji w językach zainteresowanych 
państw członkowskich oraz różnorodność 
procedur istniejących w poszczególnych 
państwach członkowskich, tak aby 
zapewnić pełne uczestnictwo wszystkich 
zainteresowanych podmiotów 
(zainteresowanych obywateli, gmin, 
regionów itp.).

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku transportu transgraniczny charakter wielu infrastruktur 
energetycznych stanowi dodatkowe wyzwanie w odniesieniu do procedury konsultacji 
społecznych. Aby stawić czoła tym trudnościom i zapewnić większą akceptację projektów bez 
zagrażania szybkości ich realizacji, zaleca się ustanowienie okresów przeznaczonych na 
konsultacje ze względu na oczywiste potrzeby wynikające z obowiązywania różnych języków 
i procedur w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W trakcie planowania i 
opracowywania infrastruktury 
energetycznej, w szczególności jeżeli 
chodzi o sieci transportowe, nie należy 
wytyczać tras tranzytu konwojów 
transportujących produkty 
węglowodorowe, biegnących przez 
miejscowości lub w ich pobliżu, aby 
uniknąć wszelkiego możliwego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa mieszkańców.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Europejski program energetyczny na 
rzecz naprawy gospodarki (EEPR) wykazał 
wartość dodaną wsparcia środków 
prywatnych znaczną pomocą finansową 
Unii pozwalającą na realizację projektów 
o znaczeniu europejskim. Rada Europejska 
z dnia 4 lutego 2011 r. uznała, iż niektóre 
projekty dotyczące infrastruktury 
energetycznej mogą wymagać 
ograniczonego finansowania ze środków 
publicznych w celu wsparcia środków 
prywatnych. W świetle kryzysu 
gospodarczego i finansowego oraz 
ograniczeń budżetowych należy opracować 
zasady ukierunkowanego wsparcia, przy 
wykorzystaniu dotacji i instrumentów 
finansowych, zgodnie z kolejnymi 
wieloletnimi ramami finansowymi, co 
przyciągnie nowych inwestorów do 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
infrastruktury energetycznej, jednocześnie 
utrzymując wkład budżetowy Unii na 
minimalnym poziomie.

(29) Europejski program energetyczny na 
rzecz naprawy gospodarki (EEPR) wykazał 
wartość dodaną wsparcia środków 
prywatnych znaczną pomocą finansową 
Unii pozwalającą na realizację projektów 
o znaczeniu europejskim. Rada Europejska 
z dnia 4 lutego 2011 r. uznała, iż niektóre 
projekty dotyczące infrastruktury 
energetycznej mogą wymagać 
ograniczonego finansowania ze środków 
publicznych w celu wsparcia środków 
prywatnych. W świetle kryzysu 
gospodarczego i finansowego oraz 
ograniczeń budżetowych należy opracować 
zasady ukierunkowanego wsparcia, przy 
wykorzystaniu dotacji, instrumentów 
finansowych i gwarancji publicznych, 
zgodnie z kolejnymi wieloletnimi ramami 
finansowymi, co przyciągnie nowych 
inwestorów do priorytetowych korytarzy 
i obszarów infrastruktury energetycznej, 
jednocześnie utrzymując wkład budżetowy 
Unii na minimalnym poziomie.

Poprawka 17

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 

(30) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w dziedzinie 
energii elektrycznej, gazu, dwutlenku 
węgla oraz rozwoju i wdrażania 
infrastruktury energetycznej na rzecz 
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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 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.

dekarbonizacji transportu 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 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.

Uzasadnienie

Jak ustalono w białej księdze w sprawie transportu, UE powinna dążyć do dekarbonizacji 
transportu w UE. Aby osiągnąć ten cel, potrzebne jest wsparcie finansowe na rzecz rozwoju 
i wdrażania infrastruktury w zakresie energii elektrycznej, wodoru oraz innych źródeł, które 
pomogą w zmniejszeniu emisji, zarówno w obrębie miejskich węzłów transportowych, jak i 
w odniesieniu do transportu na dalekie odległości.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dostosowanie do użytkowania znacznie 
liczniejszych niskoemisyjnych urządzeń 
elektrycznych, np. pojazdów 
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elektrycznych, za pomocą 
zaawansowanych rozwiązań technicznych 
i rynkowych;

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy, należących do kategorii 
określonych w pkt 3 załącznika II, dany 
projekt powinien w znacznym stopniu 
spełniać następujące trzy kryteria 
szczególne:

d) w przypadku projektów dotyczących 
przesyłu ropy, należących do kategorii 
określonych w pkt 3 załącznika II, dany 
projekt powinien w znacznym stopniu 
spełniać następujące trzy kryteria 
szczególne:

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

– bezpieczeństwo dostaw zmniejszające 
zależność od jednego źródła lub trasy 
dostaw i służące ściślejszemu powiązaniu;

– efektywne i stabilne wykorzystanie 
zasobów dzięki zmniejszeniu ryzyka 
środowiskowego;

– efektywne i stabilne wykorzystanie 
zasobów dzięki zmniejszeniu ryzyka 
środowiskowego, zwłaszcza przez 
ograniczenie wykorzystywania do przesyłu 
ropy naftowej ryzykownych środków 
transportu takich jak tankowce;

– interoperacyjność; – interoperacyjność;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W przypadku gdy dochodzi do istotnych 
trudności w realizacji projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania,
a władze krajowe, lokalne lub regionalne 
nie są w stanie dojść w odpowiednim 
czasie do porozumienia, Komisja może 
wyznaczyć europejskiego koordynatora na 
okres do jednego roku z możliwością 
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dwukrotnego przedłużenia.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europejski koordynator wybierany jest 
na podstawie posiadanego doświadczenia 
w zakresie szczególnych zadań 
powierzanych mu w związku z danymi 
projektami.

3. Europejski koordynator wybierany jest 
na podstawie posiadanego doświadczenia 
w zakresie szczególnych zadań 
powierzanych mu w związku z danymi 
projektami. Przed objęciem stanowiska 
europejski koordynator lub kandydaci na 
to stanowisko powinni wystąpić przed 
właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego i odpowiedzieć na zadane 
pytania.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mając na względzie cel polegający na 
dotrzymaniu terminów określonych w art. 
11 oraz zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych do celów realizacji 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, państwa 
członkowskie, w ciągu dziewięciu miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, podejmują środki mające 
na celu uproszczenie procedur w zakresie 
ocen wpływu na środowisko. Środki te 
pozostają bez uszczerbku dla zobowiązań 
wynikających z prawodawstwa Unii.

Mając na względzie cel polegający na 
dotrzymaniu terminów określonych w art. 
11 oraz zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych do celów realizacji 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, państwa 
członkowskie, w ciągu dwunastu miesięcy
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, podejmują środki mające 
na celu uproszczenie procedur w zakresie 
ocen wpływu na środowisko. Środki te 
pozostają bez uszczerbku dla zobowiązań 
wynikających z prawodawstwa Unii.

Poprawka 23



PE483.779v03-00 16/21 AD\904089PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku projektów przebiegających 
przez granicę dwóch lub większej liczby 
państw członkowskich konsultacje 
społeczne przeprowadzane zgodnie z ust. 4 
w każdym z zainteresowanych państw 
członkowskich odbywają się w terminie 
nie dłuższym niż dwa miesiące od daty 
rozpoczęcia pierwszej konsultacji 
społecznej w jednym z tych państw 
członkowskich.

5. W przypadku projektów przebiegających 
przez granicę dwóch lub większej liczby 
państw członkowskich konsultacje 
społeczne przeprowadzane zgodnie z ust. 4 
w każdym z zainteresowanych państw 
członkowskich odbywają się w terminie 
nie dłuższym niż cztery miesiące od daty 
rozpoczęcia pierwszej konsultacji 
społecznej w jednym z tych państw 
członkowskich i są dokonywane 
w językach urzędowych tych państw.

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku transportu transgraniczny charakter wielu infrastruktur 
energetycznych stanowi dodatkowe wyzwanie w odniesieniu do procedury konsultacji 
społecznych.  Aby osiągnąć większą akceptację projektów bez zagrażania szybkości realizacji, 
zaleca się ustanowienie okresów przeznaczonych na konsultacje w przypadku projektów 
transgranicznych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja utworzy w internecie łatwo 
dostępną dla opinii publicznej platformę 
dotyczącą przejrzystości w językach 
urzędowych UE. Na platformie 
prezentowane będą następujące 
informacje:

Poprawka 25

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

ca) informacje na temat zaktualizowanej 
listy projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania;

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) informacje na temat prac grup 
regionalnych, w tym odniesienia do 
lokalizacji tych informacji.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt -10 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–10) Sieci infrastruktury dostaw energii 
na rzecz dekarbonizacji transportu:
rozwój i wdrożenie sieci infrastruktury 
dostaw energii, które pomogą zredukować
emisje w sektorze transportu (wodór, 
pojazdy elektryczne, wymiana 
akumulatorów), zarówno w obrębie 
miejskich węzłów transportowych, jak 
i wzdłuż korytarzy transportowych.
Zainteresowane państwa członkowskie: 
wszystkie.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w ramach obszarów tematycznych wytycznych dotyczących sieci TEN-E 
uwzględniono rozwój i wdrożenie infrastruktury dostaw energii sprzyjającej zmniejszeniu 
emisji CO2 w transporcie. Odpowiednim przykładem mogą być stacje tankowania wodoru lub 
systemy wymiany akumulatorów elektrycznych, które niedawno jako projekty innowacyjne 
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otrzymały wsparcie z funduszy finansujących sieci TEN-T (Greening European 
Transportation Infrastructure for Electric Vehicles).

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) infrastruktura związana z zasilaniem 
energią elektryczną pojazdów 
elektrycznych lub hybrydowych;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) instalacje portowe zasilające statki 
stacjonujące w porcie energią elektryczną 
wytwarzaną na lądzie, tak aby nie 
korzystały one z energii elektrycznej 
wytwarzanej na pokładzie statku;

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Każda grupa publikuje porządki 
dzienne i protokoły posiedzeń 
w internecie.

Poprawka 31
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 4 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) dostosowanie do użytkowania znacznie 
liczniejszych niskoemisyjnych urządzeń 
elektrycznych, np. pojazdów 
elektrycznych, za pomocą 
zaawansowanych rozwiązań technicznych 
i rynkowych.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Pomiar efektywnego i stabilnego 
wykorzystania zasobów zostaje dokonany 
poprzez ocenę stopnia, w jakim projekt 
wykorzystuje dotychczas dostępną
infrastrukturę oraz przyczynia się do 
zminimalizowania obciążeń i zagrożeń dla 
środowiska i wpływających na zmianę 
klimatu.

c) Pomiar efektywnego i stabilnego 
wykorzystania zasobów zostaje dokonany 
poprzez ocenę stopnia, w jakim projekt 
wykorzystuje dotychczas dostępną 
infrastrukturę oraz przyczynia się do 
zminimalizowania obciążeń i zagrożeń dla 
środowiska i wpływających na zmianę 
klimatu, np. poprzez zastąpienie 
podatnych na ryzyko środków transportu 
takich jak tankowce mniej ryzykownymi 
rodzajami transportu.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) możliwości dochodzenia roszczeń lub
odwoływania się przed właściwymi 
organami.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia większej legitymizacji i akceptacji projektów, należy określić możliwe 
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procedury odwoławcze i organy właściwe w tym zakresie.
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