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8.12.2015 A8-0341/21 

Poprawka  21 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla potrzebę większej 

przejrzystości umów związanych z 

energią, którą można osiągnąć przez 

wzmocnienie roli Komisji w negocjacjach 
dotyczących energii z udziałem co 

najmniej jednego państwa członkowskiego 

i państw trzecich, w szczególności w 

drodze wprowadzenia wymogu 

uczestnictwa Komisji we wszystkich 

negocjacjach w charakterze obserwatora 

w celu wzmocnienia pozycji 

poszczególnych państw członkowskich 

wobec dostawcy z państwa trzeciego 

biorącego udział w negocjacjach, a tym 

samym ograniczenia ryzyka nadużycia 

pozycji dominującej przez jednego 

dostawcę; zauważa ponadto, że Komisja 

powinna przeprowadzać oceny ex ante i 

ex post, przy pełnym poszanowaniu 

szczególnie chronionych informacji 

handlowych, oraz sporządzać pozytywny i 

negatywny wykaz klauzul umowy, takich 

jak zakaz eksportu, klauzule miejsca 

docelowego oraz klauzule typu „bierz lub 

płać”, indeksowanie cen gazu do cen ropy 

naftowej lub klauzule zabraniające 

stronie trzeciej uzależniania dostaw 

energii od uzyskania preferencyjnego 

dostępu do infrastruktury transportu 

energii w UE; wskazuje, że zgodnie z art. 

13 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 

994/2010/UE przy zawieraniu nowych 

21. podkreśla potrzebę większej 

przejrzystości umów międzyrządowych 

dotyczących energii zawartych pomiędzy 

co najmniej jednym państwem 

członkowskim i państwami trzecimi; 

wskazuje, że zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a) 

rozporządzenia (UE) nr 994/2010/UE przy 

zawieraniu nowych umów 

międzyrządowych z państwami trzecimi, 

które mają wpływ na rozwój infrastruktury 

gazowniczej i dostaw gazu, państwa 

członkowskie są zobowiązane 

poinformować o tym Komisję, aby 

umożliwić jej dokonanie oceny sytuacji 

pod kątem pewności dostaw na szczeblu 

UE; 
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umów międzyrządowych z państwami 

trzecimi, które mają wpływ na rozwój 

infrastruktury gazowniczej i dostaw gazu, 

państwa członkowskie są zobowiązane 

poinformować o tym Komisję, aby 

umożliwić jej dokonanie oceny sytuacji 

pod kątem pewności dostaw na szczeblu 

UE; wzywa Komisję, aby w ramach 

przeglądu rozporządzenia w sprawie 

bezpieczeństwa dostaw gazu wprowadziła 

surowe przepisy dotyczące ocen ex ante 

komercyjnych umów na dostawy gazu; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Poprawka  22 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla, że Komisja musi być z 

wyprzedzeniem informowana o wszystkich 

przyszłych międzyrządowych umowach 

energetycznych ze stronami spoza UE 

zgodnie z decyzją nr 994/2012/UE w 

sprawie ustanowienia mechanizmu 

wymiany informacji w odniesieniu do 

umów międzyrządowych w dziedzinie 

energii między państwami członkowskimi 

a państwami trzecimi, aby upewnić się, że 

są one zgodne z prawem UE, w 

szczególności z trzecim pakietem 

energetycznym, i nie zagrażają 

bezpieczeństwu dostaw energii do UE; 

podkreśla, że tego rodzaju rozmowy i 

konsultacje muszą służyć jako narzędzie 

wzmacniania pozycji negocjacyjnej 

państw członkowskich i przedsiębiorstw 

UE, przy pełnym poszanowaniu 
szczególnie chronionych informacji 

handlowych; uważa, że tego rodzaju 

rozmowy i konsultacje nie powinny w 

żaden sposób wpływać na zawartość i treść 

tego rodzaju umów, lecz służyć 

zapewnieniu ich zgodności z wszystkimi 

odnośnymi przepisami Unii i najlepiej 

pojętych interesów zainteresowanych 

przedsiębiorstw i państw członkowskich; 

wzywa Komisję do przeprowadzenia 

przeglądu decyzji nr 994/2012/UE w celu 

odpowiedniego wzmocnienia mechanizmu 

22. podkreśla, że Komisja musi być 

informowana o wszystkich przyszłych 

międzyrządowych umowach 

energetycznych ze stronami spoza UE 

zgodnie z decyzją nr 994/2012/UE w 

sprawie ustanowienia mechanizmu 

wymiany informacji w odniesieniu do 

umów międzyrządowych w dziedzinie 

energii między państwami członkowskimi 

a państwami trzecimi, aby upewnić się, że 

są one zgodne z prawem UE i nie zagrażają 

bezpieczeństwu dostaw energii do UE; 

podkreśla, że tego rodzaju rozmowy i 

konsultacje muszą respektować 

szczególnie chronione informacje 

handlowe; uważa, że tego rodzaju 

rozmowy i konsultacje nie powinny w 

żaden sposób wpływać na zawartość i treść 

tego rodzaju umów; 
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wymiany informacji i roli Komisji; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Poprawka  23 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję, aby opracowała 

konkretne działania służące zmniejszeniu 

zależności od importu energii, 

monitorowała poziom jego dywersyfikacji 

oraz regularnie publikowała sprawozdania 

z postępów w tym zakresie; 

25. wzywa państwa członkowskie, aby 

opracowały konkretne działania służące 

zmniejszeniu zależności od importu 

energii; wzywa Komisję, aby monitorowała 

poziom dywersyfikacji importu oraz 

regularnie publikowała sprawozdania z 

postępów w tym zakresie; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Poprawka  24 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. uważa, że Unia może zwiększyć swoje 

bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszyć 

zależność od poszczególnych dostawców i 

paliw dzięki zwiększeniu efektywności 

energetycznej, a także optymalnemu 

wykorzystaniu europejskich źródeł energii, 

zgodnie ze strategią UE w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego, celami w 

dziedzinie środowiska i klimatu, a także 
przepisami w zakresie zdrowia i 

bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 

specyfiki koszyków energetycznych 

państw członkowskich i unikając 

niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych 

oraz przestrzegając zasady 

proporcjonalności; podkreśla, że co do 

zasady nie należy dyskryminować żadnego 

paliwa ani żadnej technologii, które 

przyczyniają się do bezpieczeństwa 

energetycznego i osiągnięcia celów 

klimatycznych; 

28. uważa, że Unia może zwiększyć swoje 

bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszyć 

zależność od poszczególnych dostawców i 

paliw dzięki zwiększeniu efektywności 

energetycznej, a także optymalnemu 

wykorzystaniu europejskich źródeł energii, 

zgodnie z przepisami w zakresie zdrowia i 

bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 

specyfiki koszyków energetycznych 

państw członkowskich i unikając 

niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych 

oraz przestrzegając zasady 

proporcjonalności; podkreśla, że co do 

zasady nie należy dyskryminować żadnego 

paliwa ani żadnej technologii, które 

przyczyniają się do bezpieczeństwa 

energetycznego i osiągnięcia celów 

klimatycznych; uważa, że w tym 

kontekście Komisja powinna zbadać 

potencjalne przypadki niedopasowania i 

podcięć pomiędzy planami bezpieczeństwa 

energetycznego a systemem handlu 

uprawnieniami do emisji; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/25 

Poprawka  25 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie ze wszystkich 

istniejących unijnych systemów 

finansowania, w tym Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych, w celu przyciągnięcia 

inwestycji w kluczowe projekty 

infrastruktury energetycznej, badania i 

innowacyjność pod względem 

efektywności energetycznej, w odnawialne 

źródła energii i rozwój wewnętrznych 

zdolności wytwórczych Europy z myślą o 

osiągnięciu wyznaczonych na rok 2030 

celów klimatyczno- energetycznych, 

kierując się podejściem opartym na 

analizie kosztów i korzyści, które jest 

neutralne pod względem technologicznym 

i priorytetowo traktuje internalizację 

kosztów zewnętrznych; 

29. wzywa Komisję, aby ułatwiła 

skuteczne korzystanie ze wszystkich 

istniejących unijnych systemów 

finansowania, w tym Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych, w celu przyciągnięcia 

inwestycji w kluczowe badania i 

innowacyjność pod względem 

efektywności energetycznej, w odnawialne 

źródła energii i rozwój wewnętrznych 

zdolności wytwórczych Europy, kierując 

się podejściem opartym na analizie 

kosztów i korzyści, które jest neutralne pod 

względem technologicznym i priorytetowo 

traktuje internalizację kosztów 

zewnętrznych; jest zdania, że w celu 

osiągnięcia tego celu Komisji powinna 

utrzymać zwolnienia przewidziane w 

dyrektywie MiFID I oraz wzywa Komisję 

do powstrzymania się od traktowania 

przedsiębiorstw energetycznych jako 

przedsiębiorstw finansowych, jak 

przewiduje dyrektywa MiFID II; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Poprawka  26 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

48. przypomina, że rynki energii 

odróżniają się od rynków finansowych 

rzeczowymi aktywami trwałymi, które 

stanowią ich podstawę, przez co ryzyko 

systemowe w sektorze energetyki zostaje 

wyeliminowane; uważa, że konieczne jest 

w związku z tym wdrożenie 

rozporządzenia finansowego, które 

obejmie również sektor energetyczny, w 

taki sposób, aby nie zakłócało ono rozwoju 

dobrze funkcjonującego wewnętrznego 

rynku energii; 

48. przypomina, że rynki energii 

odróżniają się od rynków finansowych 

rzeczowymi aktywami trwałymi, które 

stanowią ich podstawę, przez co ryzyko 

systemowe w sektorze energetyki zostaje 

wyeliminowane; uważa, że konieczne jest 

w związku z tym wdrożenie 

rozporządzenia finansowego, które 

obejmie również sektor energetyczny, w 

taki sposób, aby nie zakłócało ono rozwoju 

dobrze funkcjonującego wewnętrznego 

rynku energii; zwraca uwagę na istniejące 

obszary rynkowe, które spełniają te 

kryteria i wzywa Komisję do podzielenia 

ich; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Poprawka  27 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. wzywa Komisję do przekazania 

zwiększonych środków finansowych 

Agencji ds. Współpracy Organów 

Regulacji Energetyki (ACER) oraz 

podkreśla, że agencja powinna mieć 

możliwość zatrudnienia dodatkowych 

pracowników, aby umożliwić pełne i 

skuteczne prowadzenie monitorowania 

rynków energii w celu zapewnienia 

integralności i przejrzystości handlu 

energią oraz zgodności z rozporządzeniem 

w sprawie integralności i przejrzystości 

hurtowego rynku energii (REMIT) jako 

warunku prawidłowego funkcjonowania 

wewnętrznego rynku energii UE; zauważa, 

że powinny zostać wzmocnione 

uprawnienia ACER wobec europejskiej 

sieci operatorów systemów przesyłowych 

energii elektrycznej (ENTSO-E) i 

europejskiej sieci operatorów systemów 

przesyłowych gazu (ENTSO-G) oraz 

innych organów spełniających istotne 

funkcje w UE, aby zapewnić wykonywanie 

przez agencję powierzonych jej zadań, 

określonych w odnośnych przepisach UE, 

oraz uważa, że agencja powinna 

współpracować ze stowarzyszeniami 

reprezentującymi operatorów systemów 

dystrybucji, organizacjami konsumentów i 

innymi grupami społeczeństwa 

obywatelskiego; 

52. wzywa Komisję do przekazania 

odpowiednich środków finansowych 

Agencji ds. Współpracy Organów 

Regulacji Energetyki (ACER) oraz 

podkreśla, że agencja powinna być w 

stanie spełniać swoje zadania polegające 

na pełnym i skutecznym prowadzeniu 
monitorowania rynków energii w celu 

zapewnienia integralności i przejrzystości 

handlu energią oraz zgodności z 

rozporządzeniem w sprawie integralności i 

przejrzystości hurtowego rynku energii 

(REMIT) jako warunku prawidłowego 

funkcjonowania wewnętrznego rynku 

energii UE; zauważa, że należy dokonać 

przeglądu uprawnień ACER, aby 

dopilnować, by jej zdania określone w 

odnośnych przepisach UE nie kłóciły się z 

bezpośrednimi korzyściami dla 

producentów i konsumentów ani nie 

przeszkadzały w funkcjonowaniu 

transgranicznych rynków energii; jest 

ponadto zdania, że przed podjęciem 

działań w oparciu o opinię ACER należy 

wziąć pod uwagę szerszy kontekst i 

konsekwencje takiej decyzji, a nie 

analizować potencjalne problemy 

wyłącznie w ramach wąskiego mandatu 

ACER; 
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8.12.2015 A8-0341/28 

Poprawka  28 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. wyraża ubolewanie, że ENTSO-E i 

ENTSO-G są zbyt zależne od budżetu 

przyznawanego przez krajowych 

operatorów systemów przesyłowych, co 

zagraża ich zdolności do działania w 

charakterze europejskich graczy; 

54. zauważa, że ENTSO-E i ENTSO-G są 

zbyt zależne od budżetu przyznawanego 

przez krajowych operatorów systemów 

przesyłowych; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/29 

Poprawka  29 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. podkreśla, że aby zwiększyć naszą 

solidarność energetyczną w sytuacjach 

wyjątkowych oraz odporność na przerwy w 

dostawach, gaz i energia elektryczna 

muszą być dostępne do wywozu w sposób 

ciągły; zauważa w związku z tym, że 

krajowi operatorzy systemów 

przesyłowych często utrudniają swoimi 

decyzjami funkcjonowanie obecnych 

systemów przesyłu transgranicznego; 

apeluje zatem do ACER, aby położyła 

większy nacisk na ten problem w swoim 

rocznym sprawozdaniu z monitorowania 

rynku; 

56. podkreśla, że aby zwiększyć naszą 

odporność na przerwy w dostawach, gaz i 

energia elektryczna muszą być dostępne do 

wywozu w sposób ciągły; zauważa w 

związku z tym, że krajowi operatorzy 

systemów przesyłowych często utrudniają 

swoimi decyzjami funkcjonowanie 

obecnych systemów przesyłu 

transgranicznego; jest jednak zdania, że 

pewne decyzje podjęte przez ACER w 

ramach udzielonego jej mandatu 

utrudniają pomyślną transmisję 

transgraniczną oraz są przeszkodą dla 

rynków międzyregionalnych; w związku z 

tym jest zdania, że ACER powinna mieć 

na uwadze szersze konsekwencje 

podejmowanych przez nią decyzji; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/30 

Poprawka  30 

Gianluca Buonanno 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

W kierunku europejskiej unii energetycznej 

2015/2113(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 60a. uważa, że państwa, które osiągnęły 

ten cel, nie powinny być sztucznie 

ograniczane w dążeniach do dawania 

przykładu najlepszych praktyk, jak 

austriacko-niemiecki obszar rynkowy; 

Or. en 

 

 


