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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej 
i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 347/2013
(COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0824),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-
0417/2020),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 24 marca 
2021 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 1 lipca 2021 r.2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Transportu i Turystyki oraz 
Komisję Rozwoju Regionalnego,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-
0269/2021),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dz.U. C 220 z 9.6.2021, s. 51.
2 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”21 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. W komunikacie 
Komisji w sprawie Planu w zakresie celów 
klimatycznych22, w którym 
zaproponowano zwiększenie poziomu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do co 
najmniej 55 % do 2030 r. – który to 
ambitny cel poparła Rada Europejska 
w dniu 11 grudnia 2020 r. – oraz w ocenie 
skutków dotyczącej tego wniosku 
potwierdzono, że w przyszłości koszyk 
energetyczny będzie bardzo różnił się od 
obecnego, a także podkreślono 
konieczność dokonania przeglądu i, 
w razie konieczności, zmiany przepisów 
dotyczących energii. Obecne inwestycje 
w infrastrukturę energetyczną są 
zdecydowanie niewystarczające, aby 
dokonać transformacji i budowy 
infrastruktury energetycznej przyszłości. 
Oznacza to również konieczność 
utworzenia infrastruktury wspierającej tę 
europejską transformację energetyczną, 
w tym szybką elektryfikację, zwiększenie 
skali produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych, większe 
wykorzystanie gazów odnawialnych 
i niskoemisyjnych, integrację systemu 
energetycznego i większe 

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”21 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym najpóźniej do 2050 r. 
osiągnięty zostanie cel neutralności 
klimatycznej, a wzrost gospodarczy będzie 
oddzielony od wykorzystania zasobów. 
W komunikacie Komisji w sprawie Planu 
w zakresie celów klimatycznych22, 
w którym zaproponowano zwiększenie 
poziomu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do co najmniej 55 % 
do 2030 r. – który to ambitny cel poparła 
Rada Europejska w dniu 11 grudnia 
2020 r. – oraz w ocenie skutków 
dotyczącej tego wniosku potwierdzono, że 
w przyszłości koszyk energetyczny będzie 
bardzo różnił się od obecnego, a także 
podkreślono konieczność dokonania 
przeglądu i, w razie konieczności, zmiany 
przepisów dotyczących energii. Obecne 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
są zdecydowanie niewystarczające, aby 
dokonać transformacji i budowy 
infrastruktury energetycznej przyszłości. 
Oznacza to również konieczność 
utworzenia infrastruktury wspierającej tę 
europejską transformację energetyczną, 
w tym szybką elektryfikację, zwiększenie 
skali produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych i bez udziału paliw 
kopalnych, większe wykorzystanie gazów 
odnawialnych i niskoemisyjnych, 
integrację systemu energetycznego 
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rozpowszechnienie innowacyjnych 
rozwiązań.

i większe rozpowszechnienie 
innowacyjnych rozwiązań.

__________________ __________________

21 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

21 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

22 Komunikat Komisji – Ambitniejszy cel 
klimatyczny Europy do 2030 r. 
Inwestowanie w przyszłość neutralną dla 
klimatu z korzyścią dla obywateli, 
COM(2020) 562 final z dnia 17 września 
2020 r.

22 Komunikat Komisji – Ambitniejszy cel 
klimatyczny Europy do 2030 r. 
Inwestowanie w przyszłość neutralną dla 
klimatu z korzyścią dla obywateli, 
COM(2020) 562 final z dnia 17 września 
2020 r.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W następstwie wniosków Komisji 
w ramach pakietu „Czysta energia dla 
wszystkich Europejczyków” osiągnięto 
porozumienie w sprawie wiążącego celu 
na poziomie Unii polegającego na 
zwiększeniu udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu energii końcowej 
do 2030 r. do co najmniej 32 % oraz 
zasadniczego celu na poziomie Unii 
polegającego na poprawie efektywności 
energetycznej o co najmniej 32,5 %.

(2) Obecny wiążący cel na poziomie 
Unii polegający na zwiększeniu udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii końcowej do 2030 r. do co najmniej 
32 % oraz zasadniczy cel na poziomie Unii 
polegający na poprawie efektywności 
energetycznej o co najmniej 32,5 % 
zostanie poddany przeglądowi zgodnie ze 
zwiększonymi ambicjami Unii zapisanymi 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/11191a 
oraz w europejskiej strategii dotyczącej 
Zielonego Ładu.

_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 
z dnia 30 czerwca 2021 r. ustanawiające 
ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 401/2009 i rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) 
(Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1).
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W rozporządzeniu (UE) 
nr 347/201323 ustanowiono ramy 
współpracy państw członkowskich 
i odpowiednich zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym w zakresie rozwoju 
lepiej połączonych sieci energetycznych 
w celu połączenia regionów obecnie 
odizolowanych od europejskich rynków 
energetycznych, wzmocnienia istniejących 
i wpierania nowych transgranicznych 
połączeń międzysystemowych oraz 
przyczynienia się do integracji 
odnawialnych źródeł energii. 
W rozporządzeniu (UE) nr 347/2013 
ustanowiono ramy współpracy państw 
członkowskich i odpowiednich 
zainteresowanych stron na szczeblu 
regionalnym w zakresie rozwoju lepiej 
połączonych sieci energetycznych w celu 
połączenia regionów obecnie 
odizolowanych od europejskich rynków 
energetycznych, wzmocnienia istniejących 
transgranicznych połączeń 
międzysystemowych oraz przyczynienia 
się do integracji odnawialnych źródeł 
energii. Dążąc do osiągnięcia tych celów, 
rozporządzenie (UE) nr 347/2013 
przyczynia się do inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz jest źródłem 
korzyści dla całej Unii pod względem 
konkurencyjności oraz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

(4) W rozporządzeniu (UE) 
nr 347/201323 ustanowiono ramy 
współpracy państw członkowskich 
i odpowiednich zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym w zakresie rozwoju 
lepiej połączonych sieci energetycznych 
w celu połączenia regionów obecnie 
odizolowanych od europejskich rynków 
energetycznych, wzmocnienia istniejących 
i wpierania nowych transgranicznych 
połączeń międzysystemowych oraz 
przyczynienia się do integracji 
odnawialnych źródeł energii. 
W rozporządzeniu (UE) nr 347/2013 
ustanowiono ramy współpracy państw 
członkowskich i odpowiednich 
zainteresowanych stron na szczeblu 
regionalnym w zakresie rozwoju lepiej 
połączonych sieci energetycznych w celu 
połączenia regionów obecnie 
odizolowanych od europejskich rynków 
energetycznych, wzmocnienia istniejących 
i promowania nowych transgranicznych 
połączeń międzysystemowych oraz 
przyczynienia się do integracji 
odnawialnych źródeł energii. Dążąc do 
osiągnięcia tych celów, rozporządzenie 
(UE) nr 347/2013 przyczynia się do 
inteligentnego i trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz jest źródłem korzyści dla 
całej Unii pod względem konkurencyjności 
oraz spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej.

__________________ __________________

22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej, uchylające 
decyzję nr 1364/2006/WE oraz 

22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej, uchylające 
decyzję nr 1364/2006/WE oraz 
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zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) 
nr 715/2009, Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 
39.

zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) 
nr 715/2009, Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 
39.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ocena rozporządzenia (UE) 
nr 347/2013 wykazała wyraźnie, że ramy te 
skutecznie poprawiły integrację sieci 
państw członkowskich, pobudziły handel 
energią, a tym samym przyczyniły się do 
zwiększenia konkurencyjności Unii. 
Projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dotyczące energii 
elektrycznej i gazu w znacznym stopniu 
przyczyniły się do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw. W przypadku gazu 
infrastruktura jest obecnie dobrze 
połączona, a odporność dostaw znacznie 
się poprawiła od 2013 r. Ważnym 
czynnikiem ułatwiającym realizację 
projektów jest współpraca regionalna 
w ramach grup regionalnych i poprzez 
transgraniczną alokację kosztów. W wielu 
przypadkach transgraniczna alokacja 
kosztów nie doprowadziła jednak do 
zakładanego zmniejszenia luki 
w finansowaniu projektu. Chociaż 
skrócono większość procedur wydawania 
pozwoleń, w niektórych przypadkach 
proces ten jest w dalszym ciągu długi. 
Ważnym czynnikiem okazała się pomoc 
finansowa w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”, ponieważ dotacje na prace 
studyjne pomogły zmniejszyć ryzyko 
w ramach projektów na wczesnych etapach 
rozwoju, natomiast dotacje na roboty 
stanowiły wsparcie dla projektów 
mających na celu ograniczenie głównych 
wąskich gardeł, którym nie można było 
zaradzić w wystarczający sposób za 

(5) Ocena rozporządzenia (UE) 
nr 347/2013 wykazała wyraźnie, że ramy te 
skutecznie poprawiły integrację sieci 
państw członkowskich, pobudziły handel 
energią, a tym samym przyczyniły się do 
zwiększenia konkurencyjności Unii. 
Projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dotyczące energii 
elektrycznej i gazu w znacznym stopniu 
przyczyniły się do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw. Ważnym 
czynnikiem ułatwiającym realizację 
projektów jest współpraca regionalna 
w ramach grup regionalnych i poprzez 
transgraniczną alokację kosztów. W wielu 
przypadkach transgraniczna alokacja 
kosztów nie doprowadziła jednak do 
zakładanego zmniejszenia luki 
w finansowaniu projektu. Chociaż 
skrócono większość procedur wydawania 
pozwoleń, w niektórych przypadkach 
proces ten jest w dalszym ciągu długi. 
Ważnym czynnikiem okazała się pomoc 
finansowa w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”, ponieważ dotacje na prace 
studyjne pomogły zmniejszyć ryzyko 
w ramach projektów na wczesnych etapach 
rozwoju, natomiast dotacje na roboty 
stanowiły wsparcie dla projektów 
mających na celu ograniczenie głównych 
wąskich gardeł, którym nie można było 
zaradzić w wystarczający sposób za 
pomocą finansowania rynkowego.
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pomocą finansowania rynkowego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W rezolucji z dnia 10 lipca 2020 r. 
w sprawie przeglądu wytycznych 
dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej Parlament 
Europejski wezwał do przeglądu 
rozporządzenia (UE) nr 347/2013, z 
uwzględnieniem w szczególności celów 
Unii w zakresie energii i klimatu na rok 
2030, unijnego celu neutralności 
klimatycznej oraz zasady „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Polityka TEN-E stanowi centralny 
instrument w rozwoju wewnętrznego rynku 
energii i jest niezbędna do osiągnięcia 
celów Europejskiego Zielonego Ładu. Aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
do 2050 r. i wyższe poziomy redukcji 
emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., 
Europa będzie potrzebowała bardziej 
zintegrowanego systemu energetycznego, 
polegającego na wyższych poziomach 
elektryfikacji opartej na odnawialnych 
źródłach oraz obniżenia emisyjności 
sektora gazu. Polityka TEN-E może 
zapewnić, aby rozwój unijnej 
infrastruktury energetycznej wspierał 
wymaganą transformację energetyczną 
w kierunku neutralności klimatycznej 
zgodnie z zasadą „efektywność 

(6) Polityka TEN-E stanowi centralny 
instrument w rozwoju wewnętrznego rynku 
energii i jest niezbędna do osiągnięcia 
celów Europejskiego Zielonego Ładu. Aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
najpóźniej do 2050 r. i wyższe poziomy 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r., Europa będzie potrzebowała 
bardziej zintegrowanego systemu 
energetycznego, polegającego na wyższych 
poziomach elektryfikacji opartej na 
dodatkowych odnawialnych i 
niskoemisyjnych źródłach oraz obniżeniu 
emisyjności sektora gazu. Polityka TEN-E 
może zapewnić, aby rozwój unijnej 
infrastruktury energetycznej wspierał 
wymaganą transformację energetyczną 
w kierunku neutralności klimatycznej 
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energetyczna przede wszystkim”. zgodnie z zasadami „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” oraz 
neutralności technologicznej przy 
uwzględnieniu odpowiedniego potencjału 
redukcji emisji w zastosowaniu 
końcowym.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Choć cele rozporządzenia (UE) 
nr 347/2013 pozostają w dużej mierze 
ważne, obecne ramy TEN-E nie 
odzwierciedlają jeszcze w pełni 
oczekiwanych zmian w systemie 
energetycznym, które będą wynikały 
z nowego kontekstu politycznego 
i w szczególności ze zaktualizowanych 
celów na 2030 r. oraz celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie. Poza nowym kontekstem 
politycznym i celami politycznymi, 
w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił szybki 
rozwój technologiczny. Postęp ten należy 
wziąć pod uwagę w kategoriach 
infrastruktury objętych niniejszym 
rozporządzeniem, kryteriach wyboru 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, a także 
w priorytetowych korytarzach i obszarach 
tematycznych.

(7) Choć cele rozporządzenia (UE) 
nr 347/2013 pozostają w dużej mierze 
ważne, obecne ramy TEN-E nie 
odzwierciedlają jeszcze w pełni 
oczekiwanych zmian w systemie 
energetycznym, które będą wynikały 
z nowego kontekstu politycznego 
i w szczególności ze zaktualizowanych 
celów na 2030 r. oraz celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie. W związku z tym w zmienionych 
ramach TEN-E należy odpowiednio 
uwzględnić zarówno cele związane z 
łagodzeniem skutków zmiany klimatu, jak 
i z przystosowaniem się do nich. Poza 
nowym kontekstem politycznym i celami 
politycznymi, w ostatnim dziesięcioleciu 
nastąpił szybki rozwój technologiczny. 
Postęp ten należy wziąć pod uwagę 
w kategoriach infrastruktury objętych 
niniejszym rozporządzeniem, kryteriach 
wyboru projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, a także 
w priorytetowych korytarzach i obszarach 
tematycznych. Jednocześnie przegląd 
rozporządzenia nie powinien naruszać 
prawa państwa członkowskiego do 
określania warunków wykorzystania jego 
zasobów energetycznych, wyboru między 
różnymi źródłami energii i ogólnej 
struktury jego zaopatrzenia w energię, 
zgodnie z art. 194 (TFUE).



PE691.151v02-00 12/379 RR\1240105PL.docx

PL

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Infrastruktura energetyczna Unii 
powinna być odporna na nieunikniony 
wpływ zmiany klimatu, jaki zgodnie 
z oszacowaniami zmiana ta wywrze 
w Europie pomimo podejmowania działań 
łagodzących jej skutki. W związku z tym 
kluczowe znaczenie ma intensyfikacja 
działań na rzecz przystosowania się do 
zmiany klimatu, wzmocnienia odporności, 
zapobiegania klęskom żywiołowym 
i gotowości.

(10) Infrastruktura energetyczna Unii 
powinna być odporna na nieunikniony 
wpływ zmiany klimatu, jaki zgodnie 
z oszacowaniami zmiana ta wywrze 
w Europie pomimo podejmowania działań 
łagodzących jej skutki. W związku z tym 
kluczowe znaczenie ma wkład w 
łagodzenie skutków zmiany klimatu i 
intensyfikacja działań na rzecz 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
wzmocnienia odporności, zapobiegania 
klęskom żywiołowym i gotowości.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) rozwój transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej musi 
koncentrować się na ponownym 
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i 
istniejącego wyposażenia oraz unikaniu 
marnotrawienia zasobów w celu 
spełnienia surowych kryteriów 
zrównoważenia ekologicznego;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Bezpieczeństwo dostaw, jako jeden 
z głównych czynników kształtujących 

(11) Bezpieczeństwo dostaw, jako jeden 
z głównych czynników kształtujących 
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obecne rozporządzenie (UE) nr 347/2013, 
zostało znacznie zwiększone dzięki 
projektom będącym przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. Ponadto, jak 
stwierdzono w przeprowadzonej przez 
Komisję ocenie skutków celu 
klimatycznego27, oczekuje się, że zużycie 
gazu ziemnego zostanie znacznie 
zmniejszone, ponieważ jego 
nieograniczone wykorzystanie jest 
niezgodne z założeniami neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla. 
Z drugiej strony do 2050 r. znacznie 
wzrośnie zużycie biogazu, wodoru 
odnawialnego i niskoemisyjnego oraz 
syntetycznych paliw gazowych. 
W związku z tym nie ma już potrzeby 
dalszego wspierania infrastruktury gazu 
ziemnego w ramach polityki TEN-E. 
Planowanie infrastruktury energetycznej 
powinno odzwierciedlać ten zmieniający 
się status gazu.

obecne rozporządzenie (UE) nr 347/2013, 
zostało znacznie zwiększone dzięki 
projektom będącym przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. Ponadto, jak 
stwierdzono w przeprowadzonej przez 
Komisję ocenie skutków celu 
klimatycznego[1], oczekuje się, że zużycie 
gazu ziemnego zostanie znacznie 
zmniejszone, ponieważ jego 
nieograniczone wykorzystanie jest 
niezgodne z założeniami neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla. 
Z drugiej strony do 2050 r. znacznie 
wzrośnie zużycie biogazu, wodoru 
odnawialnego i niskoemisyjnego oraz 
syntetycznych paliw gazowych. 
W przypadku gazu infrastruktura jest 
obecnie dobrze połączona, a odporność 
dostaw znacznie się poprawiła od 2013 r. 
W związku z tym nie ma już potrzeby 
dalszego wspierania infrastruktury gazu 
ziemnego w ramach polityki TEN-E. 
Planowanie infrastruktury energetycznej 
powinno odzwierciedlać ten zmieniający 
się status gazu. Nie wszystkie państwa 
członkowskie są już w wystarczającym 
stopniu podłączone do europejskiej sieci 
gazowej, a zwłaszcza wyspiarskie państwa 
członkowskie nadal stoją przed istotnymi 
wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw i izolacji energetycznej. Chociaż 
oczekuje się, że 78 % projektów gazowych 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania powinno być oddanych 
do użytku do końca 2025 roku, w 
przypadku wielu z nich występują znaczne 
opóźnienia, w tym ze względu na problemy 
z uzyskaniem pozwoleń. Przegląd 
rozporządzenia (UE) nr 347/2013 nie 
powinien mieć negatywnego wpływu na 
niezrealizowane jeszcze projekty w tym i 
innych korytarzach priorytetowych. W 
związku z tym, w drodze odstępstwa, 
projekty dotyczące infrastruktury gazu 
ziemnego, które zostały już umieszczone 
na czwartej lub piątej unijnej liście 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania ustanowionej 
na mocy rozporządzenia (UE) nr 347/2013, 
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powinny mieć możliwość utrzymania tego 
statusu i kwalifikować się do pierwszej 
unijnej listy projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
która ma zostać ustanowiona na mocy 
niniejszego rozporządzenia, aby korzystać 
z szybkiego traktowania przez 
administrację krajową i usprawnionych 
procedur udzielania pozwoleń, oraz aby 
zmaterializować planowane i oczekiwane 
ulepszenia w zakresie rynku i 
bezpieczeństwa dostaw, jak również ich 
wkład w redukcję emisji i łagodzenie 
skutków zanieczyszczenia powietrza lub 
przyczynić się do zakończenia izolacji 
energetycznej tych państw członkowskich, 
które nie są obecnie w wystarczającym 
stopniu połączone z europejską siecią 
gazową. To tymczasowe odstępstwo 
wyklucza jednak ich kwalifikowanie się do 
unijnej pomocy finansowej w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę”. 

__________________ __________________
27 SWD(2020) 176 final 27 SWD(2020) 176 final

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Znaczenie inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych dla osiągania celów 
unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej potwierdzono 
w komunikacie Komisji dotyczącym 
integracji systemu energetycznego28. 
Kryteria dla tej kategorii powinny 
obejmować zmiany technologiczne 
dotyczące innowacji i aspektów 
cyfrowych. Ponadto należy doprecyzować 
rolę projektodawców. Biorąc pod uwagę 
oczekiwany istotny wzrost 
zapotrzebowania na moc w sektorze 
transportu, w szczególności w przypadku 
pojazdów elektrycznych poruszających się 

(12) Znaczenie inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych dla osiągania celów 
unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej potwierdzono 
w komunikacie Komisji dotyczącym 
integracji systemu energetycznego28. 
Kryteria dla tej kategorii powinny zostać 
uproszczone i obejmować zmiany 
technologiczne dotyczące innowacji, 
aspektów cyfrowych oraz umożliwienia 
integracji systemów energetycznych. 
Ponadto należy doprecyzować rolę 
projektodawców. Biorąc pod uwagę 
oczekiwany istotny wzrost 
zapotrzebowania na moc w sektorze 
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po autostradach i obszarach miejskich, 
technologie inteligentnych sieci 
energetycznych powinny również 
przyczynić się do poprawy związanego 
z siecią energetyczną wsparcia dla 
transgranicznego ładowania o wysokiej 
wydajności w celu wspomożenia działań 
na rzecz obniżenia emisyjności sektora 
transportu.

transportu, w szczególności w przypadku 
pojazdów elektrycznych poruszających się 
po autostradach i obszarach miejskich, 
technologie inteligentnych sieci 
energetycznych powinny również 
przyczynić się do poprawy związanego z 
siecią energetyczną wsparcia dla 
transgranicznego ładowania o wysokiej 
wydajności w celu wspomożenia działań 
na rzecz obniżenia emisyjności sektora 
transportu oraz zwiększenia popytu na 
transport ekologiczny.

__________________ __________________
28 COM(2020) 299 final 28 COM(2020) 299 final

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W komunikacie Komisji 
dotyczącym integracji systemu 
energetycznego podkreślono potrzebę 
zintegrowanego planowania infrastruktury 
energetycznej z uwzględnieniem 
poszczególnych nośników energii, 
infrastruktur i sektorów zużycia. Punktem 
wyjścia dla rozpoczęcia takiej integracji 
systemu jest zastosowanie zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i przyjęcie podejścia 
całościowego wykraczającego poza 
poszczególne sektory. Zaspokaja ona 
również potrzeby w zakresie obniżenia 
emisyjności w sektorach, z których emisje 
trudno zredukować, takich jak gałęzie 
przemysłu lub niektóre rodzaje transportu, 
w których bezpośrednia elektryfikacja 
stanowi obecnie wyzwanie techniczne lub 
gospodarcze. Inwestycje takie obejmują 
wodór i elektrolizery, w przypadku których 
odnotowuje się postępy w zakresie 
umożliwienia wykorzystywania na dużą 
skalę w celach komercyjnych. W strategii 
Komisji w zakresie wodoru nadano 

(13) W komunikacie Komisji 
dotyczącym integracji systemu 
energetycznego podkreślono potrzebę 
zintegrowanego planowania infrastruktury 
energetycznej z uwzględnieniem 
poszczególnych nośników energii, 
infrastruktur i sektorów zużycia. Punktem 
wyjścia dla rozpoczęcia takiej integracji 
systemu jest zastosowanie zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i przyjęcie podejścia 
całościowego w polityce, wykraczającego 
poza poszczególne sektory. Zaspokaja ona 
również potrzeby w zakresie obniżenia 
emisyjności w sektorach, z których emisje 
trudno zredukować, takich jak gałęzie 
przemysłu lub niektóre rodzaje transportu, 
w których bezpośrednia elektryfikacja 
stanowi obecnie wyzwanie techniczne lub 
gospodarcze. Inwestycje takie obejmują 
wodór i elektrolizery, w przypadku których 
odnotowuje się postępy w zakresie 
umożliwienia wykorzystywania na dużą 
skalę w celach komercyjnych. W strategii 
Komisji w zakresie wodoru nadano 
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priorytetowe znaczenie produkcji wodoru 
z energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, co stanowi najczystsze 
rozwiązanie, które jest jednocześnie 
najbardziej zgodne z celem neutralności 
klimatycznej UE. W okresie przejściowym 
konieczne są jednak także inne formy 
wodoru niskoemisyjnego, aby możliwe 
było szybsze zastąpienie obecnej produkcji 
wodoru i pobudzenie osiągania korzyści 
skali.

priorytetowe znaczenie produkcji wodoru 
z energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, co stanowi najczystsze 
rozwiązanie, które jest jednocześnie 
najbardziej zgodne z celem neutralności 
klimatycznej UE. W okresie przejściowym 
konieczne są jednak także inne formy 
wodoru niskoemisyjnego, aby możliwe 
było szybsze obniżenie emisyjności 
obecnej produkcji wodoru skupiającej się 
na różnorodnych czystych technologiach 
oraz pobudzenie osiągania korzyści skali.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponadto w przedstawionej przez 
Komisję strategii w zakresie wodoru29 
stwierdzono, że na potrzeby wymaganego 
rozpoczęcia wykorzystywania wodoru 
ważnym elementem, który mogą zapewnić 
tylko Unia i jednolity rynek, jest 
wielkoskalowa sieć infrastruktury. Obecnie 
specjalna infrastruktura do 
transgranicznego transportu wodoru 
i handlu wodorem jest bardzo ograniczona. 
Taka infrastruktura powinna w znacznej 
mierze składać się z przekształcanych 
aktywów infrastruktury gazu ziemnego, 
uzupełnionych nowymi aktywami 
przeznaczonymi dla wodoru. Ponadto 
w strategii w zakresie wodoru określono 
cel strategiczny dotyczący zwiększenia 
zdolności produkcyjnej elektrolizerów 
do 40 GW do 2030 r. w celu zwiększenia 
produkcji wodoru odnawialnego 
i ułatwienia obniżenia emisyjności 
sektorów zależnych od paliw kopalnych, 
takich jak przemysł lub transport. 
W związku z tym polityka TEN-E powinna 
obejmować nową i przekształconą 
infrastrukturę do przesyłu wodoru 
i instalacje do magazynowania wodoru, 
a także instalacje przeznaczone dla 

(14) Ponadto w przedstawionej przez 
Komisję strategii w zakresie wodoru29 
stwierdzono, że na potrzeby wymaganego 
rozpoczęcia wykorzystywania wodoru 
ważnym elementem, który mogą zapewnić 
tylko Unia i jednolity rynek, jest 
wielkoskalowa sieć infrastruktury. Obecnie 
specjalna infrastruktura do 
transgranicznego transportu wodoru 
i handlu wodorem jest bardzo ograniczona, 
ograniczone jest też tworzenie dolin 
wodorowych między krajami, a tym 
samym wspieranie dalszego rozwoju 
technologii wodorowych w klastrach 
przemysłowych. Taka infrastruktura 
powinna w znacznej mierze składać się 
z przekształcanych aktywów infrastruktury 
gazu ziemnego, uzupełnionych nowymi 
aktywami przeznaczonymi dla wodoru. 
Ponadto w strategii w zakresie wodoru 
określono cel strategiczny dotyczący 
zwiększenia zdolności produkcyjnej 
elektrolizerów do 40 GW do 2030 r. w celu 
zwiększenia produkcji wodoru 
odnawialnego i ułatwienia obniżenia 
emisyjności sektorów zależnych od paliw 
kopalnych, takich jak przemysł lub 
transport. W związku z tym polityka TEN-
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elektrolizerów. Infrastruktura do przesyłu 
i magazynowania wodoru powinna być 
również uwzględniona w ogólnounijnym 
dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, tak 
aby umożliwić kompleksową i spójną 
ocenę związanych z tym kosztów 
i korzyści dla systemu energetycznego, 
w tym wkładu w integrację i obniżenie 
emisyjności systemu, w celu stworzenia 
wodorowej sieci szkieletowej dla Unii.

E powinna obejmować nową 
i przekształconą infrastrukturę wodorową, 
a także infrastrukturę do tymczasowego 
mieszania wodoru, a także instalacje do 
magazynowania wodoru i instalacje 
przeznaczone dla elektrolizerów. Rurociągi 
wodorowe wysokiego ciśnienia oraz 
infrastruktura do magazynowania wodoru 
powinny być również uwzględnione w 
ogólnounijnym dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci, tak aby umożliwić 
kompleksową i spójną ocenę związanych z 
tym kosztów i korzyści dla systemu 
energetycznego, w tym wkładu w 
integrację i obniżenie emisyjności systemu, 
w celu stworzenia wodorowej sieci 
szkieletowej dla Unii. Nowa kategoria 
wodoru powinna być dostosowana do 
celów strategii integracji systemu 
energetycznego i unijnych strategii 
dotyczących wodoru.

__________________ __________________
29 Strategia w zakresie wodoru na rzecz 
Europy neutralnej dla klimatu, COM(2020) 
301 final.

29 Strategia w zakresie wodoru na rzecz 
Europy neutralnej dla klimatu, 
COM(2020)0301 final.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponadto należy utworzyć nową 
kategorię infrastruktury dla inteligentnych 
sieci gazowych w celu wspierania 
inwestycji polegających na włączeniu 
odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, 
takich jak biogaz, biometan i wodór, do 
sieci oraz pomagania w zarządzaniu 
powstałym w ten sposób bardziej 
złożonym systemem w oparciu 
o innowacyjne technologie cyfrowe.

(15) Ponadto należy utworzyć nową 
kategorię infrastruktury dla inteligentnych 
sieci gazowych w celu wspierania 
inwestycji polegających na włączeniu 
odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, 
takich jak biogaz, biometan i wodór, do 
sieci oraz pomagania w zarządzaniu 
powstałym w ten sposób bardziej 
złożonym systemem w oparciu 
o innowacyjne technologie cyfrowe. 
Kwalifikujące się gazy niskoemisyjne 
powinny być zgodne z wymogami 
dotyczącymi gazów niskoemisyjnych, 
które mają zostać przyjęte przez Komisję, 
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w tym z minimalnym progiem redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, który ma 
zostać ustanowiony przez Komisję.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r. 
zakłada, że nadal będą istniały procesy 
przemysłowe, które emitują dwutlenek 
węgla (CO2). Taki CO2 jest uważany za 
nieunikniony, jeżeli jego produkcji nie 
można uniknąć pomimo optymalizacji, na 
przykład poprzez efektywność 
energetyczną lub elektryfikację z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii. Dostępność takich 
alternatywnych opcji, jak również 
najlepsze dostępne techniki (BAT) oraz 
poziom wychwytywania CO2 różnią się w 
poszczególnych gałęziach przemysłu 
wykorzystujących technologie CCS i stale 
się zmieniają. Komisja powinna uważnie 
śledzić te zmiany, aby okresowo 
dostosowywać BAT i odpowiednie 
minimalne poziomy wychwytywania w 
przedziale 70-90 % dla poszczególnych 
gałęzi przemysłu i technologii w celu 
zagwarantowania, że rozwój 
infrastruktury służącej do wychwytywania 
CO2 nie spowoduje efektu zamknięcia lub 
spowolnienia rozwoju technologii 
bezemisyjnych, lecz doprowadzi do 
znacznego ograniczenia netto emisji, które 
w przeciwnym razie byłyby nieuniknione 
w przypadku braku rozsądnych rozwiązań 
alternatywnych. Zapewni to również 
odpowiednie wsparcie w pokonywaniu 
barier technologicznych, 
infrastrukturalnych i handlowych, w tym 
poprzez ramy TEN-E.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Ponadto należy stworzyć nową 
kategorię infrastruktury: lokalne systemy 
ciepłownicze i chłodnicze. Należy 
zintensyfikować współpracę między 
sektorem energii elektrycznej i sektorem 
lokalnych systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych, aby lepiej uwzględnić w 
inwestycjach w sieci energetyczne reakcję 
strony popytowej i elastyczność 
wynikającą z magazynowania. Ponadto 
należy wprowadzić instrumenty 
ograniczające ryzyko i środki 
towarzyszące w celu zmniejszenia 
postrzeganego ryzyka i 
fragmentarycznego charakteru rozwiązań 
w zakresie ogrzewania i chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W rozporządzeniu (UE) 
nr 347/2013 wymaga się, aby w procesie 
opracowywania listy unijnej wykazano, że 
proponowany projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania znacząco 
przyczynia się do spełnienia co najmniej 
jednego z szeregu kryteriów, przy czym 
zrównoważoność może, ale nie musi 
stanowić jeden z nich. Wymóg ten – 
zgodnie z ówczesnymi szczególnymi 
potrzebami wewnętrznego rynku energii – 
umożliwił na przykład rozwój projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w których odniesiono się 
jedynie do zagrożeń dla bezpieczeństwa 
dostaw, nawet jeśli nie wykazano w ich 

(16) W rozporządzeniu (UE) 
nr 347/2013 wymaga się, aby w procesie 
opracowywania listy unijnej wykazano, że 
proponowany projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania znacząco 
przyczynia się do spełnienia co najmniej 
jednego z szeregu kryteriów, przy czym 
zrównoważoność może, ale nie musi 
stanowić jeden z nich. Wymóg ten – 
zgodnie z ówczesnymi szczególnymi 
potrzebami wewnętrznego rynku energii – 
umożliwił na przykład rozwój projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w których odniesiono się 
jedynie do zagrożeń dla bezpieczeństwa 
dostaw, nawet jeśli nie wykazano w ich 
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przypadku korzyści w zakresie 
zrównoważoności. Biorąc pod uwagę 
zmieniające się potrzeby Unii w zakresie 
infrastruktury oraz cele w zakresie 
obniżenia emisyjności, należy jednak 
przeprowadzić ocenę konkluzji Rady 
Europejskiej z lipca 2020 r., zgodnie 
z którymi „wydatki UE powinny być 
spójne z celami porozumienie paryskiego 
oraz zasadą »nie szkodzić« w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu”, 
zrównoważonym rozwojem pod względem 
integracji odnawialnych źródeł energii 
z siecią lub ograniczeniem emisji gazów 
cieplarnianych, w zależności od 
przypadku, aby zapewnić spójność polityki 
TEN-E z celami Unii w zakresie energii 
i klimatu. Zrównoważony rozwój sieci 
transportowych dwutlenku węgla 
rozpatruje się pod kątem ich celu 
polegającego na transporcie CO2.

przypadku korzyści w zakresie 
zrównoważoności. Biorąc pod uwagę 
zmieniające się potrzeby Unii w zakresie 
infrastruktury oraz cele w zakresie 
obniżenia emisyjności, należy jednak 
przeprowadzić ocenę konkluzji Rady 
Europejskiej z lipca 2020 r., zgodnie 
z którymi „wydatki UE powinny być 
spójne z celami porozumienie paryskiego 
oraz zasadą »nie szkodzić« w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu”, 
zrównoważonym rozwojem pod względem 
integracji odnawialnych źródeł energii 
z siecią lub ograniczeniem emisji gazów 
cieplarnianych, w zależności od 
przypadku, aby zapewnić spójność polityki 
TEN-E z celami Unii w zakresie energii 
i klimatu, uwzględniając specyfikę 
każdego z państw członkowskich oraz 
potrzeby realizacji różnych ścieżek 
prowadzących do obniżenia emisji. 
Zrównoważony rozwój sieci 
transportowych dwutlenku węgla 
rozpatruje się poprzez ocenę poziomu 
redukcji netto emisji CO2 w całym cyklu 
życia projektu oraz braku alternatywnych 
rozwiązań technologicznych 
umożliwiających osiągnięcie tego samego 
poziomu redukcji CO2.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Unia powinna ułatwiać realizację 
projektów infrastrukturalnych łączących 
unijne sieci energetyczne z sieciami państw 
trzecich, które przynoszą wzajemne 
korzyści i są niezbędne do transformacji 
energetycznej i osiągnięcia celów 
w zakresie klimatu, a także spełniają 
kryteria szczególne odpowiednich kategorii 
infrastruktury zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, szczególnie 
w państwach sąsiadujących, a także 

(17) Unia powinna ułatwiać realizację 
projektów infrastrukturalnych łączących 
unijne sieci z sieciami państw trzecich, 
które przynoszą wzajemne korzyści i są 
niezbędne do transformacji energetycznej i 
osiągnięcia celów w zakresie klimatu, a 
także spełniają kryteria szczególne 
odpowiednich kategorii infrastruktury 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 
szczególnie w państwach sąsiadujących, a 
także w państwach, z którymi Unia 
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w państwach, z którymi Unia nawiązała 
szczególną współpracę w dziedzinie 
energetyki. W związku z tym zakresem 
niniejszego rozporządzenia należy objąć 
projekty będące przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania, jeżeli są one 
zrównoważone i jeśli można w ich 
przypadku wykazać znaczne korzyści 
społeczno-gospodarcze netto dla co 
najmniej dwóch państw członkowskich i co 
najmniej jednego państwa trzeciego. 
Projekty takie będą kwalifikowały się do 
umieszczenia na liście unijnej po 
spełnieniu warunków dotyczących 
regulacyjnego zbliżenia do Unii oraz 
wykazaniu wkładu w realizację ogólnych 
celów Unii w zakresie klimatu i energii 
w odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw 
i obniżenia emisyjności. Takie 
dostosowanie regulacyjne lub zbieżność 
przepisów należy założyć w odniesieniu do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
umawiających się stron Wspólnoty 
Energetycznej. Ponadto państwo trzecie, 
z którym Unia współpracuje w zakresie 
opracowywania projektów będących 
przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania, powinno ułatwić 
opracowanie podobnego harmonogramu 
przyspieszonej realizacji i innych środków 
wspierania polityki, jak przewidziano 
w niniejszym rozporządzeniu. W związku 
z tym w niniejszym rozporządzeniu 
projekty będące przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania powinny być uznawane za 
tożsame z projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
przy czym wszystkie przepisy odnoszące 
się do projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania mają 
zastosowanie do projektów będących 
przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania, chyba że zostanie 
określone inaczej.

nawiązała szczególną współpracę w 
dziedzinie energetyki. W związku z tym 
zakresem niniejszego rozporządzenia 
należy objąć projekty będące przedmiotem 
wzajemnego zainteresowania, jeżeli są one 
zrównoważone i jeśli można w ich 
przypadku wykazać znaczne korzyści 
społeczno-gospodarcze netto dla co 
najmniej dwóch państw członkowskich i co 
najmniej jednego państwa trzeciego, aby 
zapewnić przyszłą i uczciwą współpracę. 
Projekty takie będą kwalifikowały się do 
umieszczenia na liście unijnej po 
spełnieniu warunków dotyczących 
zbliżenia regulacji do Unii i ich 
skutecznego wdrożenia oraz wykazaniu 
wkładu w realizację ogólnych celów Unii i 
państw trzecich w zakresie klimatu 
i energii, bezpieczeństwa dostaw 
i obniżenia emisyjności. Takie 
dostosowanie regulacyjne lub zbieżność 
przepisów należy założyć w odniesieniu do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
umawiających się stron Wspólnoty 
Energetycznej lub można je wykazać w 
przypadku innych krajów trzecich w 
drodze umów dwustronnych, które 
zawierają odpowiednie postanowienia 
dotyczące celów polityki klimatycznej i 
energetycznej w zakresie obniżenia 
emisyjności i które poddaje się dalszej 
ocenie przez odpowiednią grupę regionalną 
przy wsparciu Komisji. Ponadto państwo 
trzecie, z którym Unia współpracuje 
w zakresie opracowywania projektów 
będących przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania, powinno ułatwić 
opracowanie podobnego harmonogramu 
przyspieszonej realizacji i innych środków 
wspierania polityki, jak przewidziano 
w niniejszym rozporządzeniu. W związku 
z tym w niniejszym rozporządzeniu 
projekty będące przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania powinny być uznawane za 
tożsame z projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
przy czym wszystkie przepisy odnoszące 
się do projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania mają 
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zastosowanie do projektów będących 
przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania, chyba że zostanie 
określone inaczej.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ponadto, aby osiągnąć cele Unii 
w zakresie klimatu i energii do 2030 r. 
i 2050 r. oraz cel neutralności 
klimatycznej, Europa musi znacznie 
zwiększyć skalę produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
Obecne kategorie infrastruktury przesyłu 
i magazynowania energii elektrycznej są 
niezbędne do zintegrowania znacznie 
większej produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych z siecią energetyczną. 
Wymaga to dodatkowo zwiększenia 
inwestycji w energię z morskich źródeł 
odnawialnych30. Należy również rozwiązać 
kwestię koordynacji długoterminowego 
planowania i rozwoju morskich i lądowych 
sieci elektroenergetycznych. 
W szczególności w planowaniu 
infrastruktury morskiej należy odejść od 
podejścia skoncentrowanego na 
poszczególnych projektach w kierunku 
skoordynowanego kompleksowego 
podejścia zapewniającego zrównoważony 
rozwój zintegrowanych sieci przesyłowych 
energii morskiej, uwzględniając potencjał 
każdego basenu morskiego w zakresie 
morskiej energii odnawialnej, ochronę 
środowiska i inne sposoby wykorzystania 
mórz.

(18) Ponadto, aby osiągnąć cele Unii 
w zakresie klimatu i energii do 2030 r. 
i 2050 r. oraz cel neutralności 
klimatycznej, Europa musi znacznie 
zwiększyć skalę produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
Obecne kategorie infrastruktury przesyłu 
i magazynowania energii elektrycznej są 
niezbędne do zintegrowania znacznie 
większej produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych z siecią energetyczną. 
Wymaga to dodatkowo zwiększenia 
inwestycji w energię z morskich źródeł 
odnawialnych, aby technologia ta stała się 
dojrzała i bardziej opłacalna. Obejmuje to 
połączenia radialne łączące nowe moce 
morskiej energii wiatrowej, jak również 
hybrydowe projekty zintegrowane. Należy 
również rozwiązać kwestię koordynacji 
długoterminowego planowania i rozwoju 
morskich i lądowych sieci 
elektroenergetycznych. W szczególności 
w planowaniu infrastruktury morskiej 
należy odejść od podejścia 
skoncentrowanego na poszczególnych 
projektach w kierunku skoordynowanego 
kompleksowego podejścia zapewniającego 
zrównoważony rozwój zintegrowanych 
sieci przesyłowych energii morskiej, 
uwzględniając potencjał każdego basenu 
morskiego w zakresie morskiej energii 
odnawialnej, ochronę środowiska i inne 
sposoby wykorzystania mórz. Należy 
wspierać podejście oparte na dobrowolnej 
współpracy między państwami 
członkowskimi. Państwa członkowskie 
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powinny pozostać odpowiedzialne za 
zatwierdzanie projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
które dotyczą ich terytorium, oraz za 
związane z nimi koszty, a także powinny 
mieć możliwość niezależnego określania 
swojego koszyka energetycznego zgodnie z 
art. 194 TFUE.

__________________ __________________
30 Komunikat w sprawie strategii UE na 
rzecz morskiej energii odnawialnej.

30 Komunikat w sprawie strategii UE na 
rzecz morskiej energii odnawialnej.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Właściwe państwa członkowskie 
powinny być w stanie ocenić korzyści 
i koszty sieci przesyłowych energii 
morskiej ze źródeł odnawialnych 
w odnośnych basenach morskich oraz 
przeprowadzić wstępną analizę podziału 
kosztów na poziomie basenu morskiego 
w celu zapewnienia podstawy wspólnych 
zobowiązań politycznych na rzecz rozwoju 
energii z morskich źródeł odnawialnych na 
poziomie basenu morskiego. W związku 
z tym Komisja powinna opracować 
jednolite zasady dotyczące metodyki 
w zakresie określania kosztów i korzyści 
oraz podziału kosztów w odniesieniu do 
wdrażania planów rozwoju zintegrowanej 
sieci morskiej, które powinny umożliwić 
państwom członkowskim przeprowadzenie 
odpowiedniej oceny.

(19) Możliwości wytwarzania morskiej 
energii wiatrowej są różne w całej Unii. 
Właściwe państwa członkowskie powinny 
być w stanie ocenić korzyści i koszty 
zintegrowanych sieci energii morskiej dla 
źródeł odnawialnych w odnośnych 
basenach morskich oraz przeprowadzić 
wstępną analizę podziału kosztów na 
poziomie basenu morskiego w celu 
zapewnienia podstawy wspólnych 
zobowiązań politycznych na rzecz rozwoju 
energii z morskich źródeł odnawialnych na 
poziomie basenu morskiego. W związku z 
tym Agencja powinna opracować jednolite 
zasady dotyczące metodyki w zakresie 
określania kosztów i korzyści oraz 
podziału kosztów w odniesieniu do 
wdrażania planów rozwoju zintegrowanej 
sieci morskiej, które powinny umożliwić 
państwom członkowskim przeprowadzenie 
odpowiedniej oceny.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Proces ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
okazał się skuteczny jako podstawa do 
włączenia projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
do kategorii energii elektrycznej i gazu. 
Chociaż europejska sieć operatorów 
systemów przesyłowych energii 
elektrycznej i europejska sieć operatorów 
systemów przesyłowych gazu (ENTSO) 
oraz operatorzy systemów przesyłowych 
mają do odegrania ważną rolę w tym 
procesie, istnieje jednak potrzeba większej 
kontroli, w szczególności w odniesieniu do 
określenia scenariuszy na przyszłość, 
wykrywania długotrwałych luk i wąskich 
gardeł w infrastrukturze oraz oceny 
poszczególnych projektów, w celu 
zwiększenia zaufania do tego procesu. 
W związku z tym ze względu na potrzebę 
niezależnej walidacji Agencja ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki („Agencja”) i Komisja powinny 
odgrywać większą rolę w tym procesie, 
z uwzględnieniem procesu opracowywania 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/94331 oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 715/200932.

(20) Proces ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
okazał się skuteczny jako podstawa do 
włączenia projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
do kategorii energii elektrycznej i gazu. 
Chociaż europejska sieć operatorów 
systemów przesyłowych energii 
elektrycznej i europejska sieć operatorów 
systemów przesyłowych gazu (ENTSO) 
oraz operatorzy systemów przesyłowych 
mają do odegrania ważną rolę w tym 
procesie, istnieje jednak potrzeba większej 
kontroli, w szczególności w odniesieniu do 
określenia scenariuszy na przyszłość, 
wykrywania długotrwałych luk i wąskich 
gardeł w infrastrukturze oraz oceny 
poszczególnych projektów, w celu 
zwiększenia zaufania do tego procesu. 
W związku z tym ze względu na potrzebę 
niezależnej walidacji Agencja ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki („Agencja”) i Komisja powinny 
odgrywać większą rolę w tym procesie, 
z uwzględnieniem procesu opracowywania 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/94331 oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 715/200932. Korzystne dla procesu 
decyzyjnego w ramach TEN-E byłoby 
uwzględnienie obiektywnego, opartego na 
podstawach naukowych wkładu ze strony 
niezależnego organu naukowego, takiego 
jak europejski naukowy komitet doradczy 
ds. zmiany klimatu („komitet doradczy”) 
Ten proces decyzyjny powinien być 
zorganizowany w najbardziej efektywny 
sposób, aby uniknąć powielania działań.

__________________ __________________
31 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej, Dz.U. 

31 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej, Dz.U. 
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L 158 z 14.6.2019, s. 54. L 158 z 14.6.2019, s. 54.
32 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych 
gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1775/2005, Dz.U. L 211 
z 14.8.2009, s. 36.

32 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych 
gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1775/2005, Dz.U. L 211 
z 14.8.2009, s. 36.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Zgodnie z wnioskami forum ds. 
infrastruktury energetycznej 2020, 
konieczne jest zapewnienie, aby wszystkie 
odpowiednie sektory, takie jak gaz, 
energia elektryczna, ciepłownictwo i 
transport, były uwzględniane w 
zintegrowanej perspektywie w procesach 
planowania całej lądowej i morskiej 
infrastruktury przesyłowej i 
dystrybucyjnej. W celu zapewnienia 
zgodności z porozumieniem paryskim oraz 
osiągnięcia unijnych celów klimatycznych 
na 2030 r., celów w zakresie rozwoju 
morskiej energii wiatrowej na 2040 r. oraz 
zgodnie z celem neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r., ramy TEN-E 
powinny opierać się na bardziej 
inteligentnym, zintegrowanym, 
długoterminowym i zoptymalizowanym 
podejściu do „jednego systemu 
energetycznego” poprzez wdrożenie ram 
umożliwiających większą koordynację 
planowania infrastruktury w różnych 
sektorach i stwarzających możliwość 
optymalnej integracji różnych rozwiązań 
sprzężonych, obejmujących różne 
elementy sieci między różnymi 
infrastrukturami. Należy to zapewnić 
poprzez opracowanie zintegrowanych 
metodologii dla jednego sektora, które 
zapewnią wzajemną spójność i będą 
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odzwierciedlać współzależności między 
wszystkimi odpowiednimi uczestnikami 
rynku. Ponadto powinna to zapewnić 
wspólna metodyka oceny kosztów i 
korzyści dla ocen międzysektorowych, 
opracowana jako część modelu 
zintegrowanego przez ENTSO, jak 
również silne zaangażowanie różnych 
sektorów w ten proces poprzez specjalny 
komitet interesariuszy infrastruktury 
energetycznej. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Ważne jest zapewnienie, aby 
wyłącznie projekty infrastrukturalne, 
w odniesieniu do których nie istnieją żadne 
uzasadnione alternatywne rozwiązania, 
mogły otrzymywać status projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania. W tym celu przy 
określaniu luk w infrastrukturze 
przestrzegana będzie zasada „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”, 
a wszelkie rozwiązania niezwiązane 
z infrastrukturą, mające na celu zaradzenie 
zidentyfikowanym brakom będą 
traktowane w sposób priorytetowy. 
Ponadto podczas realizacji projektu 
projektodawcy powinni zgłaszać kwestie 
dotyczące zgodności z przepisami 
w zakresie ochrony środowiska, aby 
wykazać, że projekty są realizowane 
z poszanowaniem zasady „nie czyń 
poważnych szkód” zgodnie z art. 17 
rozporządzenia (UE) 2020/85233. 
W przypadku istniejących projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które osiągnęły 
odpowiedni stopień zaawansowania, 
kwestie te będą brane pod uwagę podczas 
selekcji projektów do uwzględnienia na 

(21) Ważne jest zapewnienie, aby 
wyłącznie projekty infrastrukturalne, 
w odniesieniu do których nie istnieją żadne 
uzasadnione alternatywne rozwiązania, 
mogły otrzymywać status projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania. W tym celu w procesie 
planowania infrastruktury i oceny 
projektów należy uwzględnić zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” – przedstawioną szczegółowo 
w zmienionej dyrektywie w sprawie 
efektywności energetycznej oraz 
inicjatywie Komisji zatytułowanej „Zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” – praktyczne wytyczne dla 
decydentów”. Zgodnie z zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” należy rozważyć wszystkie 
odpowiednie rozwiązania alternatywne 
służące optymalizacji istniejących 
systemów przesyłowych, które mogłyby 
przyczynić się do usunięcia luk 
stwierdzonych na etapie identyfikacji 
braków w infrastrukturze, a w przypadku 
gdy okażą się one bardziej opłacalne z 
perspektywy całego systemu, zgodnie z 
analizą kosztów i korzyści, niż budowa 
nowej infrastruktury, należałoby wdrożyć 
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liście unijnej przez grupy regionalne. te alternatywne rozwiązania. Grupy 
regionalne, wspierane przez krajowe 
organy regulacyjne, powinny rozważyć 
założenia i wyniki analizy braków w 
infrastrukturze opracowanej zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem oraz 
zapewnić pełne odzwierciedlenie zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” w procesie wyboru projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania. Ponadto podczas 
realizacji projektu projektodawcy powinni 
zgłaszać kwestie dotyczące zgodności 
z przepisami w zakresie ochrony 
środowiska, aby wykazać, że projekty są 
realizowane z poszanowaniem zasady „nie 
czyń poważnych szkód” zgodnie z art. 17 
rozporządzenia (UE) 2020/85233. 
W przypadku istniejących projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które osiągnęły 
odpowiedni stopień zaawansowania, 
kwestie te będą brane pod uwagę podczas 
selekcji projektów do uwzględnienia na 
liście unijnej przez grupy regionalne.

__________________ __________________
33 Rozporządzenie (UE) 2020/852 
w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088, Dz.U. L 
198 z 22.6.2020, s. 13.

33 Rozporządzenie (UE) 2020/852 
w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088, Dz.U. L 
198 z 22.6.2020, s. 13.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić stabilny poziom 
napięcia i częstotliwości, należy zwrócić 
szczególną uwagę na stabilność 
europejskiej sieci elektroenergetycznej 
w zmiennych warunkach, w szczególności 
w świetle rosnącego udziału energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

(22) Aby zapewnić stabilny poziom 
napięcia i częstotliwości, należy zwrócić 
szczególną uwagę na stabilność 
europejskiej sieci elektroenergetycznej, jak 
również przepustowość transgranicznej 
infrastruktury przesyłowej w zmiennych 
warunkach, w szczególności w świetle 
rosnącego udziału opcji elastycznych, 
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takich jak zrównoważone magazynowanie 
energii i  energia elektryczna ze źródeł 
odnawialnych. Szczególny priorytet należy 
nadać wysiłkom mającym na celu 
utrzymanie i zagwarantowanie 
zadowalającego poziomu planowanej 
niskoemisyjnej produkcji energii, aby 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw dla 
obywateli i przedsiębiorstw.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Na podstawie szczegółowych 
konsultacji ze wszystkimi państwami 
członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami Komisja określiła 13 
strategicznych priorytetów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej, których wdrożenie ma 
zasadnicze znaczenie dla realizacji celów 
unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej do 2030 r. i 2050 r. 
Priorytety te obejmują różne regiony 
geograficzne lub obszary tematyczne 
w zakresie przesyłu i magazynowania 
energii elektrycznej, sieci przesyłowych 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych, 
przesyłu i magazynowania wodoru, 
elektrolizerów, inteligentnych sieci 
gazowych, inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych oraz przesyłu 
dwutlenku węgla.

(23) Na podstawie szczegółowych 
konsultacji ze wszystkimi państwami 
członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami Komisja określiła 13 
strategicznych priorytetów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej, których wdrożenie ma 
zasadnicze znaczenie dla realizacji celów 
unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej do 2030 r. i 2050 r. 
Priorytety te obejmują różne regiony 
geograficzne lub obszary tematyczne 
w zakresie przesyłu i magazynowania 
energii elektrycznej, sieci przesyłowych 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych, 
przesyłu i magazynowania wodoru, 
elektrolizerów, inteligentnych sieci 
gazowych, inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych oraz przesyłu 
i magazynowania dwutlenku węgla.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W celu zwiększenia efektywności 
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tego procesu należy zacieśniać współpracę 
między grupami regionalnymi i bardziej 
do niej zachęcać. Konieczne jest, aby 
Komisja odgrywała ważną rolę w 
ułatwianiu tej współpracy w celu zajęcia 
się możliwymi skutkami projektów dla 
innych grup regionalnych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania powinny być 
realizowane jak najszybciej oraz 
szczegółowo monitorowane i oceniane, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
minimalnego poziomu obciążeń 
administracyjnych dla projektodawców. 
Dla projektów napotykających szczególne 
trudności Komisja powinna mianować 
koordynatorów europejskich. W procesie 
wyboru odpowiednich projektów do 
następnych list unijnych należy uwzględnić 
postępy we wdrażaniu poszczególnych 
projektów, a także wypełnienie 
obowiązków związanych z niniejszym 
rozporządzeniem.

(27) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania powinny być 
realizowane jak najszybciej oraz 
szczegółowo monitorowane i oceniane, 
przy jednoczesnym należytym 
przestrzeganiu wymogów dotyczących 
udziału zainteresowanych stron i 
prawodawstwa w zakresie ochrony 
środowiska oraz przy zachowaniu 
minimalnego poziomu obciążeń 
administracyjnych dla projektodawców. 
Dla projektów napotykających szczególne 
trudności lub opóźnienia Komisja powinna 
mianować koordynatorów europejskich. 
W procesie wyboru odpowiednich 
projektów do następnych list unijnych 
należy uwzględnić postępy we wdrażaniu 
poszczególnych projektów, a także 
wypełnienie obowiązków związanych 
z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Należy koordynować planowanie 
i realizację unijnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 

(29) Należy koordynować planowanie 
i realizację unijnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
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w dziedzinie infrastruktury energetycznej, 
transportowej i telekomunikacyjnej, aby 
osiągnąć synergię tam, gdzie jest to 
wykonalne z gospodarczego, technicznego, 
środowiskowego i klimatycznego punktu 
widzenia oraz pod względem planowania 
przestrzennego, przy należytym 
uwzględnieniu stosownych aspektów 
bezpieczeństwa. W związku z tym przy 
planowaniu różnych sieci europejskich 
powinna istnieć możliwość nadawania 
charakteru priorytetowego integracji sieci 
transportowych, komunikacyjnych 
i energetycznych, aby zapewnić 
wykorzystanie jak najmniejszej 
powierzchni gruntów, przy jednoczesnym 
zapewnieniu, w miarę możliwości, 
ponownego wykorzystania istniejących lub 
nieeksploatowanych tras przesyłu w celu 
ograniczenia wszelkich negatywnych 
skutków społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych 
i finansowych.

w dziedzinie infrastruktury energetycznej, 
transportowej i telekomunikacyjnej, aby 
osiągnąć synergię tam, gdzie jest to 
wykonalne z gospodarczego, technicznego, 
środowiskowego i klimatycznego punktu 
widzenia oraz pod względem planowania 
przestrzennego, przy należytym 
uwzględnieniu strategii integracji systemu 
energetycznego, przy uwzględnieniu 
stosownych aspektów bezpieczeństwa. 
W związku z tym przy planowaniu różnych 
sieci europejskich powinna istnieć 
możliwość nadawania charakteru 
priorytetowego integracji sieci 
transportowych, komunikacyjnych 
i energetycznych, aby zapewnić 
wykorzystanie jak najmniejszej 
powierzchni gruntów. Wspólna wizja sieci 
jest konieczna do integracji systemów 
energetycznych w poszczególnych 
sektorach, przy jednoczesnym 
zapewnieniu, w miarę możliwości, 
ponownego wykorzystania istniejących lub 
nieeksploatowanych tras przesyłu w celu 
ograniczenia wszelkich negatywnych 
skutków społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych 
i finansowych.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Istotne jest, aby zainteresowane 
strony, w tym społeczeństwo obywatelskie, 
były informowane oraz by zasięgano ich 
opinii, aby zapewnić powodzenie 
projektów i ograniczyć sprzeciw wobec 
nich.

Poprawka 30
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby ograniczyć poziom złożoności, 
zwiększyć skuteczność i przejrzystość oraz 
przyczynić się do zacieśnienia współpracy 
między państwami członkowskimi, należy 
ustanowić właściwy organ lub właściwe 
organy skupiające lub koordynujące 
wszystkie procesy wydawania pozwoleń 
(„punkt kompleksowej obsługi”).

(32) Aby ograniczyć poziom złożoności, 
zwiększyć skuteczność i przejrzystość oraz 
przyczynić się do zacieśnienia współpracy 
między państwami członkowskimi, 
powinny one stworzyć pojedyncze punkty 
kontaktowe.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu uproszczenia 
i przyspieszenia procesu wydawania 
pozwoleń dla sieci przesyłowych energii 
morskiej ze źródeł odnawialnych państwa 
członkowskie wokół konkretnego basenu 
morskiego powinny utworzyć pojedyncze 
punkty kontaktowe, tzw. „punkty 
kompleksowej obsługi projektów 
dotyczących energii morskiej”, biorąc pod 
uwagę specyfikę regionalną i położenie 
geograficzne, na potrzeby ułatwienia 
i koordynacji procesu wydawania 
pozwoleń w przypadku takich projektów. 
Ponadto ustanowienie dla każdego basenu 
morskiego punktu kompleksowej obsługi 
w odniesieniu do sieci przesyłowych 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych 
powinno zmniejszyć złożoność i zwiększyć 
wydajność procesu wydawania pozwoleń 
oraz przyspieszyć ten proces w przypadku 
aktywów przesyłowych energii morskiej, 
które często przekraczają granice wielu 
jurysdykcji.

(33) W celu uproszczenia i 
przyspieszenia procesu wydawania 
pozwoleń dla sieci przesyłowych energii 
morskiej ze źródeł odnawialnych państwa 
członkowskie wokół konkretnego basenu 
morskiego powinny utworzyć pojedyncze 
punkty kontaktowe, uwzględniając 
regionalną specyfikę i uwarunkowania 
geograficzne, ograniczając administracyjne 
obciążenia dla wykonawców projektów, a 
także ułatwiając proces wydawania 
pozwoleń w przypadku takich projektów. 
Ponadto ustanowienie dla każdego basenu 
morskiego pojedynczego punktu 
kontaktowego w odniesieniu do sieci 
przesyłowych energii morskiej ze źródeł 
odnawialnych powinno zmniejszyć 
złożoność i zwiększyć wydajność procesu 
wydawania pozwoleń oraz przyspieszyć 
ten proces w przypadku aktywów 
przesyłowych energii morskiej, które 
często przekraczają granice wielu 
jurysdykcji.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Koszty rozwoju, budowy, 
eksploatacji i utrzymania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania powinny być na ogół 
ponoszone w pełni przez użytkowników 
infrastruktury. Projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
powinny kwalifikować się do 
transgranicznej alokacji kosztów, gdy 
ocena popytu na rynku lub ocena 
spodziewanego wpływu na opłaty taryfowe 
wskazuje, że nie można oczekiwać, iż 
koszty zostaną pokryte z opłat taryfowych 
uiszczanych przez użytkowników 
infrastruktury.

(38) Koszty rozwoju, budowy, 
eksploatacji i utrzymania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania powinny być na ogół 
ponoszone w pełni przez użytkowników 
infrastruktury. Przy alokacji kosztów 
należy zagwarantować, że użytkownicy 
końcowi nie zostaną nieproporcjonalnie 
obciążeni, zwłaszcza gdyby miało to 
prowadzić do ubóstwa energetycznego. 
Projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania powinny kwalifikować się 
do transgranicznej alokacji kosztów, gdy 
ocena popytu na rynku lub ocena 
spodziewanego wpływu na opłaty taryfowe 
wskazuje, że nie można oczekiwać, iż 
koszty zostaną pokryte z opłat taryfowych 
uiszczanych przez użytkowników 
infrastruktury.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Podstawą dyskusji na temat 
odpowiedniej alokacji kosztów powinna 
być analiza kosztów i korzyści projektu 
infrastrukturalnego, dokonywana na 
podstawie zharmonizowanej metodyki 
przeprowadzania analizy obejmującej cały 
system energetyczny, z wykorzystaniem 
tego samego scenariusza co scenariusz 
wykorzystany wówczas, gdy projekt 
znajdował się na unijnej liście projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w ramach ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
przygotowanych przez europejskie sieci 

(39) Podstawą dyskusji na temat 
odpowiedniej alokacji kosztów powinna 
być analiza kosztów i korzyści projektu 
infrastrukturalnego, dokonywana na 
podstawie zharmonizowanej metodyki 
przeprowadzania analizy obejmującej cały 
system energetyczny, z wykorzystaniem 
wszystkich odnośnych scenariuszy 
opracowanych w ramach ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
przygotowanych przez europejskie sieci 
operatorów systemów przesyłowych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/943 
oraz rozporządzeniem (WE) nr 715/2009, 
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operatorów systemów przesyłowych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/943 
oraz rozporządzeniem (WE) nr 715/2009, 
poddanych przeglądowi przez Agencję. 
W analizie tej można uwzględnić 
wskaźniki i odpowiednie wartości 
odniesienia do porównania jednostkowych 
kosztów inwestycji.

poddanych przeglądowi przez Agencję, a 
także innych scenariuszy planowania 
rozwoju sieci, umożliwiających rzetelną 
analizę wkładu projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w unijną politykę energetyczną w zakresie 
dekarbonizacji, integracji rynku, 
konkurencji, trwałości i bezpieczeństwa 
dostaw. W analizie tej można uwzględnić 
wskaźniki i odpowiednie wartości 
odniesienia do porównania jednostkowych 
kosztów inwestycji.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Na coraz bardziej zintegrowanym 
rynku wewnętrznym energii niezbędne są 
jednoznaczne i przejrzyste zasady 
transgranicznej alokacji kosztów w celu 
przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę 
transgraniczną. Kluczowe znaczenie ma 
zapewnienie stabilnych ram finansowych 
na potrzeby rozwoju projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
przy jednoczesnym zminimalizowaniu 
potrzeby wsparcia finansowego. 
Podejmując decyzje o transgranicznej 
alokacji kosztów, krajowe organy 
regulacyjne powinny dokonywać alokacji 
kosztów inwestycyjnych w całości 
w sposób transgraniczny i uwzględniać je 
w taryfach krajowych, a następnie określić, 
czy ich wpływ na krajowe opłaty taryfowe 
może stanowić niewspółmierne obciążenie 
dla konsumentów. Krajowe organy 
regulacyjne powinny unikać ryzyka 
dwukrotnego wspierania projektów, 
uwzględniając rzeczywiste lub szacunkowe 
opłaty i przychody. Te opłaty i przychody 
należy uwzględnić tylko w takim zakresie, 
w jakim są one związane z projektami 
i mają pokrywać stosowne koszty.

(40) Na coraz bardziej zintegrowanym 
rynku wewnętrznym energii niezbędne są 
jednoznaczne i przejrzyste zasady 
transgranicznej alokacji kosztów w celu 
przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę 
transgraniczną i projekty o skutkach 
transgranicznych. Kluczowe znaczenie ma 
zapewnienie stabilnych ram finansowych 
na potrzeby rozwoju projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
przy jednoczesnym zminimalizowaniu 
potrzeby wsparcia finansowego z jednej 
strony i zachęcaniu z drugiej strony 
zainteresowanych inwestorów za pomocą 
odpowiednich zachęt i mechanizmów 
finansowych, dzięki czemu w fazie 
rozwojowej końcowa cena energii 
elektrycznej nie będzie obciążona 
opłatami. Podejmując decyzje 
o transgranicznej alokacji kosztów, 
krajowe organy regulacyjne powinny 
dokonywać alokacji kosztów 
inwestycyjnych w całości w sposób 
transgraniczny i uwzględniać je w taryfach 
krajowych, a następnie określić, czy ich 
wpływ na krajowe opłaty taryfowe może 
stanowić niewspółmierne obciążenie dla 
konsumentów. Krajowe organy 



PE691.151v02-00 34/379 RR\1240105PL.docx

PL

regulacyjne powinny unikać ryzyka 
dwukrotnego wspierania projektów, 
uwzględniając rzeczywiste lub szacunkowe 
opłaty i przychody. Te opłaty i przychody 
należy uwzględnić tylko w takim zakresie, 
w jakim są one związane z projektami 
i mają pokrywać stosowne koszty.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Potrzeby zintegrowanego rynku 
energii wykraczają poza fizyczny 
transgraniczny ślad projektów 
infrastrukturalnych w celu przyczynienia 
się do realizacji filarów TEN-E, takich jak 
zrównoważony rozwój lub bezpieczeństwo 
dostaw. Istnieje potrzeba realizacji 
projektów transgranicznych, które mają 
pozytywny wpływ na unijną sieć 
energetyczną, takich jak inteligentne sieci 
elektroenergetyczne lub elektrolizery, bez 
konieczności przekraczania wspólnej 
granicy fizycznej.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W rozporządzeniu (UE) 
nr 347/2013 wykazano wartość dodaną 
wsparcia środków prywatnych znaczącą 
unijną pomocą finansową pozwalającą na 
realizację projektów o znaczeniu 
europejskim. Uwzględniając sytuację 
gospodarczą i finansową oraz ograniczenia 
budżetowe, należy kontynuować 
ukierunkowane wsparcie przy 
wykorzystaniu dotacji i instrumentów 

(45) W rozporządzeniu (UE) 
nr 347/2013 wykazano wartość dodaną 
wsparcia środków prywatnych znaczącą 
unijną pomocą finansową pozwalającą na 
realizację projektów o znaczeniu 
europejskim. Uwzględniając sytuację 
gospodarczą i finansową oraz ograniczenia 
budżetowe, należy kontynuować 
ukierunkowane wsparcie przy 
wykorzystaniu dotacji i instrumentów 
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finansowych, zgodnie z wieloletnimi 
ramami finansowymi w celu 
przyciągnięcia nowych inwestorów do 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
infrastruktury energetycznej, jednocześnie 
utrzymując wkład budżetowy Unii na 
minimalnym poziomie.

finansowych, zgodnie z wieloletnimi 
ramami finansowymi w celu 
maksymalizacji korzyści dla obywateli 
Unii oraz przyciągnięcia nowych 
inwestorów do priorytetowych korytarzy i 
obszarów infrastruktury energetycznej, 
jednocześnie utrzymując wkład budżetowy 
Unii na minimalnym poziomie.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Dotacje na roboty związane 
z projektami będącymi przedmiotem 
wzajemnego zainteresowania powinny być 
dostępne tylko dla inwestycji 
zlokalizowanych na terytorium Unii i tylko 
w przypadku, gdy co najmniej dwa 
państwa członkowskie wnoszą znaczący 
wkład finansowy w koszty inwestycyjne 
projektu z uwagi na płynące z niego 
korzyści.

(47) Dotacje na roboty związane 
z projektami będącymi przedmiotem 
wzajemnego zainteresowania powinny być 
dostępne tylko dla tych części inwestycji 
zlokalizowanych na terytorium Unii i tylko 
w przypadku, gdy co najmniej dwa 
państwa członkowskie wnoszą znaczący 
wkład finansowy w koszty inwestycyjne 
projektu z uwagi na płynące z niego 
korzyści.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— celem uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia poprzez dokonanie 
przeglądu zakresu i składu priorytetowych 
korytarzy i obszarów tematycznych oraz 
przyjęcie nowych list priorytetowych 
korytarzy i obszarów tematycznych;

skreśla się

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – tiret 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— celem wprowadzenia zmian 
w załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia, tak aby przyjąć unijną listę 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i dokonać jej 
przeglądu, przy jednoczesnym 
poszanowaniu prawa państw 
członkowskich i państw trzecich do 
zatwierdzania projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
lub projektów będących przedmiotem 
wzajemnego zainteresowania, które 
dotyczą ich terytorium.

— załączniki do niniejszego 
rozporządzenia, tak aby przyjąć unijną listę 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i dokonać jej 
przeglądu, przy jednoczesnym 
poszanowaniu prawa państw 
członkowskich i państw trzecich do 
zatwierdzania projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
lub projektów będących przedmiotem 
wzajemnego zainteresowania, które 
dotyczą ich terytorium.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia w odniesieniu do procedur 
transgranicznej alokacji kosztów oraz 
umożliwienia państwom członkowskim 
oceny korzyści i kosztów sieci 
przesyłowych energii morskiej ze źródeł 
odnawialnych w odnośnych basenach 
morskich, również pod kątem ustaleń 
rynkowych i finansowych dotyczących 
obiektów wytwarzania energii, takich jak 
w przypadku już udzielonego wsparcia, 
i przeprowadzenia wstępnej analizy 
podziału kosztów na poziomie basenu 
morskiego należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze zgodnie 
z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201145. 
W przypadku przyjmowania tych aktów 
wykonawczych należy stosować procedurę 

skreśla się
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doradczą.
__________________
45 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie rozwój 
i interoperacyjność transeuropejskich sieci 
energetycznych oraz przyłączeń do tych 
sieci, nie mogą zostać osiągnięte w sposób 
wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast możliwe jest 
lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną 
w tym artykule, niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

(52) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie rozwój 
i interoperacyjność transeuropejskich sieci 
energetycznych oraz przyłączeń do tych 
sieci i infrastruktury, które przyczyniają 
się do realizacji unijnych celów w zakresie 
klimatu i energii na 2030 r., celu 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r. oraz bezpieczeństwa 
energetycznego, integracji rynku i 
konkurencji dla wszystkich państw 
członkowskich, jak również przystępności 
cenowej i dostępności nośników energii, 
rozwoju gospodarczego i społecznego oraz 
spójności w całej Unii, nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie, natomiast możliwe 
jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie 
Unii, Unia może podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną 
w tym artykule, niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu 
określa się wytyczne dotyczące 
terminowego rozwoju i interoperacyjności 

1. W niniejszym rozporządzeniu 
określa się wytyczne dotyczące 
terminowego rozwoju i interoperacyjności 
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priorytetowych korytarzy i obszarów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej określonych w załączniku I 
(„priorytetowe korytarze i obszary 
infrastruktury energetycznej”), która to 
infrastruktura przyczynia się do osiągnięcia 
celów klimatycznych i energetycznych UE 
do 2030 r. oraz celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r.

priorytetowych korytarzy i obszarów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej określonych w załączniku I 
(„priorytetowe korytarze i obszary 
infrastruktury energetycznej”), która to 
infrastruktura przyczynia się do 
zapewnienia łagodzenia zmiany klimatu, a 
w szczególności do osiągnięcia celów 
klimatycznych i energetycznych UE do 
2030 r., określonych w art. 2 pkt 11 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999, 
celu neutralności klimatycznej najpóźniej 
do 2050 r. oraz bezpieczeństwa 
energetycznego, integracji rynku i 
konkurencji dla wszystkich państw 
członkowskich, jak również przystępności 
cenowej i dostępności nośników energii, 
rozwoju gospodarczego i społecznego oraz 
spójności w całej Unii.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwia terminową realizację 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania poprzez 
usprawnienie, ściślejszą koordynację 
i przyspieszenie procesów wydawania 
pozwoleń oraz poprzez zwiększenie 
udziału społeczeństwa;

b) ułatwia terminową realizację 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i projektów 
będących przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania poprzez usprawnienie, 
ściślejszą koordynację i przyspieszenie 
procesów wydawania pozwoleń oraz 
poprzez zwiększenie udziału 
społeczeństwa;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określa zasady i wytyczne c) określa zasady i wytyczne 
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dotyczące transgranicznej alokacji kosztów 
i zachęt uzależnionych od ryzyka 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania;

dotyczące transgranicznej alokacji kosztów 
i zachęt uzależnionych od ryzyka 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania i 
projektów będących przedmiotem 
wzajemnego zainteresowania;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) określa warunki kwalifikowalności 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania do uzyskania 
unijnej pomocy finansowej;

d) określa warunki kwalifikowalności 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i projektów 
będących przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania do uzyskania unijnej 
pomocy finansowej;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poza definicjami określonymi 
w dyrektywach Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/73/WE, (UE) 2018/200146 i 
(UE) 2019/944 oraz w rozporządzeniach 
(WE) nr 715/2009, (UE) 2019/942 i (UE) 
2019/943, do celów niniejszego 
rozporządzenia zastosowanie mają 
poniższe definicje:

Poza definicjami określonymi 
w dyrektywach Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/73/WE, (UE) 2018/200146 i 
(UE) 2019/944 oraz w rozporządzeniach 
(WE) nr 715/2009, (UE) 2019/942, (UE) 
2018/1999 i (UE) 2019/943, do celów 
niniejszego rozporządzenia zastosowanie 
mają poniższe definicje:

__________________ __________________
46 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82.

46 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „infrastruktura energetyczna” 
oznacza wszelkie materialne urządzenia 
lub obiekty należące do kategorii 
infrastruktury energetycznej, które 
znajdują się na terytorium Unii lub łączą 
Unię z co najmniej jednym państwem 
trzecim;

1) „infrastruktura energetyczna” 
oznacza wszelkie materialne urządzenia 
lub obiekty służące do przesyłu, 
przetwarzania, gromadzenia, 
monitorowania energii, zarządzania 
energią lub jej magazynowania, należące 
do kategorii infrastruktury energetycznej, 
które znajdują się na terytorium Unii lub 
łączą Unię z co najmniej jednym państwem 
trzecim;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) „bezpieczeństwo dostaw” lub 
„bezpieczeństwo energetyczne” oznacza 
ciągłą i nieprzerwaną dostępność energii 
dzięki zwiększeniu efektywności i 
interoperacyjności sieci przesyłu i 
dystrybucji, promowaniu elastyczności 
systemu, unikaniu zatorów, zapewnieniu 
odpornych łańcuchów dostaw, 
cyberbezpieczeństwa i dostosowania do 
zmiany klimatu w całej, a w szczególności 
„krytycznej”, infrastrukturze, przy 
jednoczesnym ograniczeniu 
strategicznych zależności energetycznych;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania” oznacza 
projekt niezbędny do realizacji 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
infrastruktury energetycznej określonych 
w załączniku I i znajdujący się na unijnej 
liście projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, o której mowa 
w art. 3;

4) „projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania” oznacza 
projekt niezbędny do realizacji 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
infrastruktury energetycznej określonych 
w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia lub projekty określone w 
załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia opracowane na wyspach, 
które nie są połączone lub są w 
niewystarczającym stopniu połączone z 
transeuropejskimi sieciami 
energetycznymi i które są małymi 
systemami wydzielonymi lub małymi 
systemami połączonymi, zgodnie z 
definicją w art. 2 pkt 42 i 43 dyrektywy 
(UE) 2019/944, i które przyczyniają się 
znacząco do realizacji celów 
dekarbonizacji wyspiarskiego systemu 
energetycznego i celów Unii oraz do 
zrównoważonego rozwoju na terytorium, 
na którym są zlokalizowane, i znajdujący 
się na unijnej liście projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
o której mowa w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „projekt będący przedmiotem 
wzajemnego zainteresowania” oznacza 
projekt promowany przez Unię we 
współpracy z państwami trzecimi;

5) „projekt będący przedmiotem 
wzajemnego zainteresowania” oznacza 
projekt promowany przez Unię we 
współpracy z państwami trzecimi, należący 
do jednej z kategorii określonych w 
załączniku II pkt 1 lit. a), pkt 1 lit. e), pkt 
3 lit. a) lub pkt 5 lit. a), przyczyniający się 
do realizacji ogólnych celów 
energetycznych i klimatycznych Unii oraz 
znajdujący się na unijnej liście projektów, 
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o której mowa w art. 3.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „wąskie gardło w infrastrukturze 
energetycznej” oznacza ograniczenie 
przepływów fizycznych w systemie 
energetycznym z powodu 
niewystarczającej zdolności przesyłowej, 
co obejmuje między innymi brak 
infrastruktury;

6) „wąskie gardło w infrastrukturze 
energetycznej” oznacza ograniczenie 
przepływów fizycznych w systemie 
energetycznym z powodu 
niewystarczającej zdolności przesyłowej, 
co obejmuje między innymi brak 
infrastruktury, możliwości 
magazynowania, konwersji lub agregacji 
reakcji na popyt;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 – litera

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) operatora systemu przesyłowego 
(OSP), operatora systemu dystrybucyjnego 
(OSD) lub innego operatora bądź inwestora 
opracowującego projekt będący 
przedmiotem wspólnego zainteresowania;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „inteligentna sieć 
elektroenergetyczna” oznacza sieć 
elektroenergetyczną, w której operator 
sieci może cyfrowo monitorować działania 
podłączonych do niej użytkowników, oraz 
technologie informacyjno-komunikacyjne 

8) „inteligentna sieć 
elektroenergetyczna” oznacza sieć 
elektroenergetyczną, która może 
zintegrować, w sposób efektywny pod 
względem kosztów, zachowanie i działania 
wszystkich podłączonych do niej 
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(ICT) służące do komunikacji 
z powiązanymi operatorami sieci, 
wytwórcami, konsumentami lub 
prosumentami w celu przesyłania energii 
elektrycznej w sposób zrównoważony, 
opłacalny i bezpieczny;

użytkowników, w tym wytwórców, 
konsumentów i prosumentów, w celu 
zapewnienia ekonomicznie efektywnego i 
zrównoważonego systemu 
elektroenergetycznego o niskich stratach i 
wysokim poziomie integracji źródeł 
odnawialnych, bezpieczeństwa dostaw i 
bezpieczeństwa, oraz w której operator 
sieci może cyfrowo monitorować działania 
podłączonych do niej użytkowników, oraz 
technologie informacyjno-komunikacyjne 
(ICT) służące do komunikacji 
z powiązanymi operatorami sieci, 
wytwórcami, instalacjami magazynowania 
energii i konsumentami lub prosumentami 
w celu przesyłania energii elektrycznej 
w sposób zrównoważony, opłacalny 
i bezpieczny;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) „operator sieci” oznacza operatora 
systemu przesyłowego (OSP) lub 
operatora systemu dystrybucyjnego 
(OSD).

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b) „ponowne wykorzystanie” oznacza 
techniczną modernizację lub modyfikację 
istniejącej infrastruktury gazu ziemnego 
w celu zastosowania czystego wodoru;

Poprawka 56
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9c) „system ciepłowniczy i chłodniczy” 
oznacza efektywny system ciepłowniczy 
i chłodniczy zdefiniowany w art. 2 pkt 41 
dyrektywy 2012/27/UE;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „roboty” oznaczają zakup, dostawę 
i zainstalowanie części składowych, 
systemów i usług, w tym oprogramowania, 
realizację związanych z projektem prac 
rozwojowych, budowlanych 
i instalacyjnych, odbiór instalacji oraz 
uruchomienie projektu;

11) „roboty” oznaczają zakup, dostawę 
i zainstalowanie części składowych, 
systemów i usług, w tym oprogramowania, 
realizację związanych z projektem prac 
rozwojowych, przekształcenia 
infrastruktury, prac budowlanych 
i instalacyjnych, odbiór instalacji oraz 
uruchomienie projektu;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) „obiekty przeznaczone dla 
wodoru” oznaczają infrastrukturę gotową 
do przyjęcia czystego wodoru bez dalszych 
prac dostosowawczych, w tym sieci 
rurociągów lub instalacje 
magazynowania;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „właściwe krajowe organy 
regulacyjne” oznaczają krajowe organy 
regulacyjne w państwach członkowskich, 
na które projekt ma znaczący pozytywny 
wpływ;

15) „właściwe krajowe organy 
regulacyjne” oznaczają krajowe organy 
regulacyjne w państwach członkowskich, 
w których realizowane są projekty, oraz w 
państwach członkowskich, na które projekt 
ma znaczący pozytywny wpływ;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 20, uzupełniających 
niniejsze rozporządzenie oraz dotyczących 
zakresu i składu priorytetowych korytarzy 
i obszarów.

skreśla się

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przygotowuje i publikuje 
sprawozdanie zawierające co najmniej 
opis każdego pojedynczego projektu, 
prezentacje projektodawcy, metodykę 
przyjętą przez grupę oraz uzasadnienie 
wskazujące, w jaki sposób wybrane 
projekty przyczyniają się do osiągnięcia 
celów określonych w art. 1 ust. 1.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 
niniejszego rozporządzenia zmieniających 
załączniki do niniejszego rozporządzenia 
w celu ustalenia unijnej listy projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania („lista unijna”), 
z zastrzeżeniem art. 172 akapit drugi 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 
niniejszego rozporządzenia w celu 
ustalenia unijnej listy projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
(„lista unijna”), z zastrzeżeniem art. 172 
akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnia uwzględnienie wyłącznie 
projektów spełniających kryteria, o których 
mowa w art. 4;

a) zapewnia uwzględnienie w unijnym 
wykazie wyłącznie projektów 
spełniających kryteria, o których mowa 
w art. 4, oraz projektów dotyczących gazu 
ziemnego, o których mowa w art. 24b;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania uwzględnione 
na liście unijnej zgodnie z ust. 4 
niniejszego artykułu w kategoriach 
infrastruktury energetycznej określonych 
w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) stają 
się integralną częścią odpowiednich 
regionalnych planów inwestycyjnych, 
zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 
2019/943 i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz odnośnego krajowego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 

6. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania uwzględnione 
na liście unijnej zgodnie z ust. 4 
niniejszego artykułu w kategoriach 
infrastruktury energetycznej określonych 
w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e), 
które osiągnęły wystarczający stopień 
dojrzałości, o którym mowa w załączniku 
III, części 2, pkt 1 lit. c), stają się 
integralną częścią odpowiednich 
regionalnych planów inwestycyjnych, 
zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 
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zgodnie z art. 51 dyrektywy (UE) 2019/944 
i art. 22 dyrektywy 2009/73/WE oraz 
innych odnośnych krajowych planów 
infrastrukturalnych, stosownie do 
przypadku. W każdym z tych planów 
projekty te otrzymują status najwyższego 
priorytetu. Niniejszy ustęp nie ma 
zastosowania do projektów będących 
przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania.

2019/943 i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz odnośnego krajowego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
zgodnie z art. 51 dyrektywy (UE) 2019/944 
i art. 22 dyrektywy 2009/73/WE oraz 
innych odnośnych krajowych planów 
infrastrukturalnych, stosownie do 
przypadku. W każdym z tych planów 
projekty te otrzymują status najwyższego 
priorytetu.

Poprawka 65

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania uwzględnione 
na liście unijnej zgodnie z ust. 4 
niniejszego artykułu w kategoriach 
infrastruktury energetycznej określonych 
w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e), 
które nie osiągnęły jeszcze 
wystarczającego stopnia dojrzałości, o 
którym mowa w załączniku III część 2 pkt 
1 lit. c), włącza się do odpowiednich 
regionalnych planów inwestycyjnych oraz 
krajowych dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci i innych krajowych planów 
infrastrukturalnych, stosownie do 
przypadku, jako projekty będące w trakcie 
rozpatrywania, które są poddawane 
dalszej analizie, w oczekiwaniu na ocenę 
ich dojrzałości przed ich faktycznym 
włączeniem do odpowiednich planów jako 
planowane projekty.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) projekt jest zgodny z zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i przyczynia się do 
zrównoważoności;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dotyczy co najmniej dwóch państw 
członkowskich, przebiegając bezpośrednio 
przez granicę dwóch lub większej liczby 
państw członkowskich;

(i) dotyczy co najmniej dwóch państw 
członkowskich, przebiegając bezpośrednio 
lub pośrednio (przez państwo trzecie) 
przez granicę dwóch lub większej liczby 
państw członkowskich;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) jest zlokalizowany na wyspach 
niepołączonych lub niedostatecznie 
połączonych z transeuropejskimi sieciami 
energetycznymi i będących małymi 
systemami wydzielonymi lub małymi 
systemami połączonymi, zgodnie z 
definicją w art. 2 pkt 42 i 43 dyrektywy 
(UE) 2019/944, oraz przyczynia się 
znacząco do realizacji celów 
dekarbonizacji systemu energetycznego 
wyspy i celów Unii, a także do 
zrównoważonego rozwoju na terytorium, 
na którym się znajduje;

Poprawka 69
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) projekt należy do jednej z kategorii 
infrastruktury energetycznej określonych 
w załączniku II pkt 1 lit. a), pkt 1 lit. E), 
pkt 3 lit. A) lub pkt 5 lit. a);

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekt w znacznym stopniu 
przyczynia się do osiągnięcia celów 
związanych z obniżeniem emisyjności – 
zarówno Unii, jak i państwa trzeciego – 
oraz do zrównoważoności, w tym poprzez 
włączenie energii ze źródeł odnawialnych 
do sieci oraz przesył energii wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych do głównych 
ośrodków poboru i magazynowania, oraz;

a) projekt w znacznym stopniu 
przyczynia się do polityki i celów 
związanych z obniżeniem emisyjności – 
zarówno Unii, jak i państwa trzeciego – 
oraz do zrównoważoności, w tym poprzez 
włączenie energii ze źródeł odnawialnych 
do sieci oraz przesył i dystrybucję energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 
głównych ośrodków poboru 
i magazynowania, oraz;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) potencjalne łączne korzyści 
projektu, ocenione na podstawie 
odpowiednich szczególnych kryteriów 
określonych w ust. 3, przewyższają jego 
koszty, w tym również koszty 
rozpatrywane w dłuższej perspektywie;

b) potencjalne łączne korzyści 
projektu określone na terytorium Unii i w 
państwach trzecich stosujących dorobek 
prawny Unii, które zawarły umowę z 
Unią, ocenione na podstawie 
odpowiednich szczególnych kryteriów 
określonych w ust. 3, przewyższają jego 
koszty na tym samym obszarze, w tym 
również koszty rozpatrywane w dłuższej 
perspektywie;
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) projekt jest zgodny z zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”;

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku części usytuowanej 
na terytorium Unii projekt jest zgodny 
z dyrektywami 2009/73/WE i (UE) 
2019/944, jeżeli należy do kategorii 
infrastruktury opisanych w załączniku II 
pkt 1 i 3;

d) projekt jest zgodny z dyrektywami 
2009/73/WE i (UE) 2019/944, jeżeli należy 
do kategorii infrastruktury opisanych 
w załączniku II pkt 1 i 3;

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zaangażowane państwo trzecie lub 
państwa trzecie mają wysoki poziom 
dostosowania regulacyjnego lub 
konwergencji w celu wspierania ogólnych 
unijnych celów polityki, w szczególności 
w celu zapewnienia:

e) zaangażowane państwo trzecie lub 
państwa trzecie mają wysoki poziom 
dostosowania regulacyjnego lub 
konwergencji oraz wykazały skuteczne 
mechanizmy egzekwowania prawa w celu 
wspierania ogólnych unijnych celów 
polityki, w szczególności w celu 
zapewnienia:

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dobrze funkcjonującego 
wewnętrznego rynku energii;

(i) dobrze funkcjonującego 
wewnętrznego rynku energii, w 
szczególności poprzez stosowanie dostępu 
stron trzecich, rozdziału własnościowego 
oraz przejrzystych i odzwierciedlających 
koszty taryf;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) bezpieczeństwa dostaw energii na 
podstawie współpracy i solidarności;

(ii) bezpieczeństwa dostaw energii na 
podstawie dywersyfikacji źródeł, 
współpracy i solidarności oraz 
zmniejszenia strategicznych zależności 
energetycznych;

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) eksport energii do Unii nie 
ogranicza zdolności państwa trzeciego do 
stopniowego wycofywania opartych na 
paliwach kopalnych aktywów 
wytwórczych w celu zaspokojenia 
krajowego zużycia energii;

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku projektów 
dotyczących przesyłu i magazynowania 

a) w przypadku projektów 
dotyczących przesyłu i magazynowania 
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energii elektrycznej należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), 
b), c) i e) projekt ma się znacząco 
przyczynić do zrównoważoności poprzez 
włączenie energii ze źródeł odnawialnych 
do sieci oraz przesył energii wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych do głównych 
ośrodków poboru i magazynowania, oraz 
do spełnienia co najmniej jednego 
z następujących kryteriów szczególnych:

energii elektrycznej należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), 
aa), b), c) i e) projekt ma się znacząco 
przyczynić do zrównoważoności poprzez 
zwiększenie efektywności energetycznej, 
zmniejszenie strat sieciowych i włączenie 
energii ze źródeł odnawialnych do sieci 
oraz przesył i dystrybucję energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 
głównych ośrodków poboru 
i magazynowania oraz przyczynić się do 
zmniejszenia ograniczeń w zakresie 
energii, oraz do spełnienia co najmniej 
jednego z następujących kryteriów 
szczególnych  ocenianych zgodnie z 
zasadami i wskaźnikami określonymi w 
załączniku IV:

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku projektów 
dotyczących inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
określonej w załączniku II pkt 1 lit. d) 
projekt ma się znacząco przyczynić do 
zrównoważoności poprzez włączenie 
energii ze źródeł odnawialnych do sieci, 
oraz do spełnienia co najmniej dwóch 
z następujących kryteriów szczególnych:

b) w przypadku projektów 
dotyczących inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych i elementów sieci 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej określonej w załączniku II 
pkt 1 lit. d) i e) projekt ma się znacząco 
przyczynić do zrównoważoności poprzez 
włączenie energii ze źródeł odnawialnych 
do sieci lub elektryfikację transportu i 
zastosowań końcowych, oraz do spełnienia 
co najmniej jednego z następujących 
kryteriów szczególnych ocenianych 
zgodnie z zasadami i wskaźnikami 
określonymi w załączniku IV:

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b – podpunkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) bezpieczeństwo sieci, elastyczność 
i jakość dostaw, w tym poprzez szersze 
wykorzystanie innowacji w kontekście 
bilansowania, cyberbezpieczeństwa, 
monitorowania, kontroli systemu oraz 
korekty błędów;

(iii) bezpieczeństwo sieci, elastyczność 
i jakość dostaw, w tym poprzez szersze 
wykorzystanie innowacji w kontekście 
bilansowania, rynków elastyczności, 
cyberbezpieczeństwa, monitorowania, 
kontroli systemu oraz korekty błędów;

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) integracja inteligentnych sektorów 
– albo w systemie energetycznym poprzez 
łączenie różnych nośników energii i 
sektorów, albo, w szerszym ujęciu, 
sprzyjanie synergii i koordynacji między 
sektorami energii, transportu i 
telekomunikacji;

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku projektów 
dotyczących przesyłu dwutlenku węgla 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej określonych w załączniku II 
pkt 5 projekt ma się znacząco przyczynić 
do spełnienia wszystkich następujących 
kryteriów szczególnych:

c) w przypadku projektów 
dotyczących przesyłu i składowania 
dwutlenku węgla należących do kategorii 
infrastruktury energetycznej określonych 
w załączniku II pkt 5 projekt ma się 
znacząco przyczynić do zrównoważoności 
poprzez ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla w powiązanych klastrach 
przemysłowych. Ponadto projekt ma 
spełniać wszystkie z następujących 
kryteriów szczególnych:
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Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) unikanie emisji dwutlenku węgla 
przy jednoczesnym zachowaniu 
bezpieczeństwa dostaw energii;

(i) trwałe usunięcie emisji dwutlenku 
węgla w celu jego trwałego składowania 
przy jednoczesnym zachowaniu 
bezpieczeństwa dostaw energii;

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zwiększenie odporności 
i bezpieczeństwa przesyłu dwutlenku 
węgla;

(ii) zwiększenie odporności i 
bezpieczeństwa transportu i składowania 
dwutlenku węgla;

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) efektywne wykorzystanie zasobów 
dzięki umożliwieniu połączenia wielu 
źródeł dwutlenku węgla i obiektów 
magazynowania za pośrednictwem 
wspólnej infrastruktury oraz minimalizacji 
obciążeń środowiskowych i ryzyka 
środowiskowego;

(iii) efektywne wykorzystanie zasobów 
dzięki umożliwieniu połączenia wielu 
źródeł dwutlenku węgla pochodzących z 
klastrów przemysłowych i obiektów 
magazynowania za pośrednictwem 
wspólnej infrastruktury i innych środków 
transportu, takich jak statki, barki, 
ciężarówki i pociągi, oraz minimalizacji 
obciążeń środowiskowych i ryzyka 
środowiskowego.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera d – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku projektów 
dotyczących wodoru należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 3 projekt 
ma się znacząco przyczynić do 
zrównoważoności, w tym poprzez 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
poprzez zwiększenie wykorzystania 
wodoru odnawialnego oraz wspieranie 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych o zmiennej wydajności 
poprzez oferowanie rozwiązań w zakresie 
elastyczności lub magazynowania. Ponadto 
projekt ma się znacząco przyczynić do 
spełnienia co najmniej jednego 
z następujących kryteriów szczególnych:

d) w przypadku projektów 
dotyczących wodoru należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 3 projekt 
ma się znacząco przyczynić do 
zrównoważoności, w tym poprzez 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
w zastosowaniach końcowych jak trudne 
do zlikwidowania sektory, w których 
zastosowanie bardziej efektywnych 
energetycznie rozwiązań jest 
niewykonalne, poprzez zwiększenie 
wykorzystania wodoru odnawialnego lub 
niskoemisyjnego oraz wspieranie 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych i niskoemisyjnych 
o zmiennej wydajności poprzez oferowanie 
rozwiązań w zakresie elastyczności lub 
magazynowania. Ponadto projekt ma się 
znacząco przyczynić do spełnienia co 
najmniej jednego z następujących 
kryteriów szczególnych:

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zrównoważoność, w tym dzięki 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększeniu wykorzystania wodoru 
odnawialnego;

(i) zrównoważoność, w tym dzięki 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększeniu wykorzystania wodoru 
odnawialnego i odnawialnych paliw 
syntetycznych;

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera e – podpunkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ułatwianie integracji inteligentnego 
sektora energetycznego poprzez połączenie 
różnych nośników energii i sektorów;

(iii) umożliwienie świadczenia usług 
związanych z elastycznością, takich jak 
reakcje na popyt i magazynowanie, 
poprzez ułatwianie integracji 
inteligentnego sektora energetycznego 
poprzez tworzenie połączeń z innymi 
nośnikami energii i sektorami oraz 
umożliwianie reakcji na popyt. 

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w przypadku systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych należących 
do kategorii infrastruktury energetycznej 
określonej w załączniku II pkt 5a projekt 
ma się znacząco przyczynić do 
zrównoważoności poprzez umożliwienie 
i ułatwienie włączenia odnawialnych 
i odpadowych źródeł ciepła i zimna w celu 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, 
a także lepszej integracji i wzajemnego 
powiązania sektorów. Ponadto projekt ma 
się znacząco przyczynić do spełnienia co 
najmniej jednego z następujących 
kryteriów szczegółowych, ocenianych 
zgodnie z zasadami i wskaźnikami 
określonymi w załączniku IV:
(i) bezpieczeństwo sieci i jakość 
dostaw poprzez zwiększenie wykorzystania 
lokalnie pozyskiwanej energii odnawialnej 
oraz ciepła i chłodu odpadowego, 
zwiększanie wydajności 
i interoperacyjności systemów przesyłu i 
dystrybucji gazu lub systemów 
magazynowania w codziennym 
funkcjonowaniu sieci, między innymi 
dzięki radzeniu sobie z wyzwaniami 
wynikającymi z wprowadzenia ciepła i 
zimna o różnych temperaturach poprzez 



RR\1240105PL.docx 57/379 PE691.151v02-00

PL

rozpoczęcie wykorzystywania 
innowacyjnych technologii;
(ii) funkcjonowanie rynku i obsługa 
klienta;
(iii) ułatwianie integracji 
inteligentnego sektora energetycznego 
poprzez tworzenie połączeń z innymi 
nośnikami energii i sektorami oraz 
umożliwianie reakcji na popyt.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku projektów należących 
do kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 1–4 wkład 
w spełnienie kryteriów wymienionych 
w ust. 3 niniejszego artykułu podlega 
ocenie zgodnie ze wskazówkami 
określonymi w załączniku IV pkt 3–7.

4. W przypadku projektów należących 
do kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 1–5a 
wkład w spełnienie kryteriów 
wymienionych w ust. 3 niniejszego 
artykułu podlega ocenie zgodnie ze 
wskazówkami określonymi w załączniku 
IV pkt 3–7b. 

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oceniając projekty, każda grupa 
w należyty sposób uwzględnia:

Oceniając projekty, w celu zapewnienia 
spójnego podejścia do oceny między 
różnymi grupami, każda grupa w należyty 
sposób uwzględnia:

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pilny charakter każdego 
z proponowanych projektów z punktu 
widzenia osiągania celów polityki 
energetycznej Unii w odniesieniu do 
obniżenia emisyjności, integracji rynku, 
konkurencji, zrównoważoności 
i bezpieczeństwa dostaw;

a) pilny charakter i poziom wkładu 
każdego z proponowanych projektów 
z punktu widzenia osiągania celów polityki 
energetycznej i klimatycznej Unii 
w odniesieniu do obniżenia emisyjności, 
integracji rynku, konkurencji, 
zrównoważoności, bezpieczeństwa dostaw 
oraz przystępności cenowej energii;

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) komplementarność projektu 
z innymi proponowanymi projektami;

b) wzajemne powiązania ocenianego 
projektu z innymi proponowanymi 
projektami, które mogą być 
komplementarne, konkurencyjne lub 
potencjalnie konkurencyjne w stosunku 
do tego projektu;

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) możliwe synergie z priorytetowymi 
korytarzami i obszarami tematycznymi 
zidentyfikowanymi w ramach 
transeuropejskich sieci transportu i 
telekomunikacji;

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Projektodawcy podają do 
wiadomości publicznej plan wdrożenia, o 
którym mowa w ust. 1, i precyzują 
oczekiwaną datę oddania do użytku, status 
projektu oraz postępy projektu w 
porównaniu z poprzednim szeroko 
zakrojonym unijnym dziesięcioletnim 
planem rozwoju sieci, w tym, w 
stosownych przypadkach, przyczyny 
opóźnienia lub zmiany harmonogramu.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 31 grudnia każdego roku 
następującego po roku uwzględnienia 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania na liście unijnej zgodnie 
z art. 3 projektodawcy przedstawiają 
sprawozdanie roczne dla każdego projektu 
należącego do kategorii określonych 
w załączniku II pkt 1–4 właściwemu 
organowi, o którym mowa w art. 8.

4. Do dnia 31 grudnia każdego roku 
następującego po roku uwzględnienia 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania na liście unijnej zgodnie 
z art. 3 projektodawcy przedstawiają 
sprawozdanie roczne dla każdego projektu 
należącego do kategorii określonych 
w załączniku II pkt 1–4 i pkt 5 lit. a) 
właściwemu organowi, o którym mowa 
w art. 8.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do dnia 30 kwietnia każdego roku, 
gdy powinna zostać przyjęta nowa lista 
unijna, Agencja przedstawia grupom 
skonsolidowane sprawozdanie dotyczące 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania podlegających 
kompetencjom krajowych organów 

6. Do dnia 30 kwietnia każdego roku, 
gdy powinna zostać przyjęta nowa lista 
unijna, Agencja przedstawia grupom 
skonsolidowane sprawozdanie dotyczące 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania podlegających 
kompetencjom krajowych organów 
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regulacyjnych, zawierające ocenę 
postępów oraz, w stosownych 
przypadkach, zalecenia dotyczące 
sposobów nadrobienia opóźnień 
i przezwyciężenia napotkanych trudności. 
To skonsolidowane sprawozdanie zawiera 
również, zgodnie z art. 5 rozporządzenia 
(UE) 2019/942, ocenę spójności realizacji 
ogólnounijnych planów rozwoju sieci 
w odniesieniu do priorytetowych korytarzy 
i obszarów infrastruktury energetycznej.

regulacyjnych, zawierające ocenę 
postępów i ewolucję przewidywanych 
kosztów projektu oraz, w stosownych 
przypadkach, zalecenia dotyczące 
sposobów nadrobienia opóźnień 
i przezwyciężenia napotkanych trudności. 
To skonsolidowane sprawozdanie zawiera 
również, zgodnie z art. 5 rozporządzenia 
(UE) 2019/942, ocenę spójności realizacji 
ogólnounijnych planów rozwoju sieci 
w odniesieniu do priorytetowych korytarzy 
i obszarów infrastruktury energetycznej.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Na żądanie Agencji organizatorzy 
projektu przedstawiają Agencji plan 
wdrożenia, o którym moa w ust. 1, i inne 
informacje niezbędne do wykonania 
zadań Agencji określonych w ust. 6.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w razie konieczności pomaga 
wszystkim stronom w konsultacjach 
z zainteresowanymi stronami oraz 
w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń dla 
projektów;

b) w razie konieczności pomaga 
wszystkim stronom w konsultacjach 
z zainteresowanymi stronami, proponując i 
omawiając w stosownych przypadkach 
alternatywne trasy, oraz w uzyskaniu 
niezbędnych pozwoleń dla projektów;

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Koordynator europejski wybierany 
jest na podstawie swojego doświadczenia 
w zakresie szczególnych zadań 
powierzanych mu w związku z odnośnymi 
projektami.

3. Koordynator europejski wybierany 
jest w następstwie otwartego, 
niedyskryminacyjnego i przejrzystego 
procesu oraz na podstawie doświadczenia 
kandydata w zakresie szczególnych zadań 
powierzanych mu w związku z odnośnymi 
projektami.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przyjęcie listy unijnej oznacza, do 
celów wszelkich decyzji wydanych 
w ramach procesu wydawania pozwoleń, 
że projekty te są niezbędne z punktu 
widzenia polityki energetycznej, bez 
uszczerbku dla dokładnej lokalizacji, 
przebiegu tras lub technologii 
zastosowanej w projekcie.

1. Przyjęcie listy unijnej oznacza, do 
celów wszelkich decyzji wydanych 
w ramach procesu wydawania pozwoleń, 
że projekty te są niezbędne z punktu 
widzenia polityki energetycznej i klimatu, 
bez uszczerbku dla dokładnej lokalizacji, 
przebiegu tras lub technologii 
zastosowanej w projekcie.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla odpowiednich 
wymogów zawartych w prawie 
międzynarodowym i prawie Unii, 
właściwy organ ułatwia wydanie decyzji 
kompleksowej. Decyzja kompleksowa 
stanowi ostateczny dowód, że projekt 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania osiągnął status gotowości 
do realizacji i nie ma żadnych innych 
wymogów dotyczących dodatkowych 
pozwoleń lub zezwoleń w tym zakresie. 
Decyzję kompleksową wydaje się 

3. Bez uszczerbku dla odpowiednich 
wymogów zawartych w prawie krajowym, 
międzynarodowym i prawie Unii, 
właściwy organ ułatwia wydanie decyzji 
kompleksowej zdefiniowanej w art. 2 ust. 
2. Decyzja kompleksowa stanowi 
ostateczny dowód, że projekt będący 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
osiągnął status gotowości do realizacji i nie 
ma żadnych innych wymogów 
dotyczących dodatkowych pozwoleń lub 
zezwoleń w tym zakresie. Decyzję 
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w terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 
i 2, zgodnie z jednym z następujących 
trybów:

kompleksową wydaje się w terminie, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1 i 2, zgodnie 
z jednym z następujących trybów:

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do dnia [31 lipca 2022 r.] oraz 
w przypadku każdej określonej grupy 
regionalnej ustanowionej dla danego 
priorytetowego korytarza sieci przesyłowej 
energii morskiej określonego w załączniku 
I, właściwe organy krajowe w państwach 
członkowskich należących do danej grupy 
stworzą wspólnie niepowtarzalne punkty 
kontaktowe, „punkty kompleksowej 
obsługi projektów dotyczących energii 
morskiej” dla projektodawców, które są 
odpowiedzialne za ułatwianie 
i koordynowanie procesu wydawania 
pozwoleń dotyczących sieci przesyłowych 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych 
dla projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, biorąc pod 
uwagę również potrzebę koordynacji 
między procesem wydawania pozwoleń 
dotyczących infrastruktury energetycznej 
a procesem dotyczącym aktywów 
związanych z wytwarzaniem. Punkty 
kompleksowej obsługi projektów 
dotyczących energii morskiej działają jako 
repozytorium istniejących badań i planów 
dotyczących basenów morskich, co ma na 
celu ułatwienie procesu wydawania 
pozwoleń dla poszczególnych projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania oraz koordynują 
wydawanie decyzji kompleksowych 
dotyczących takich projektów przez 
odpowiednie właściwe organy krajowe. 
Każda grupa regionalna ustanowiona dla 
danego priorytetowego korytarza sieci 
przesyłowej energii morskiej, z pomocą 
właściwych organów krajowych 

6. Do dnia [31 lipca 2022 r.] oraz 
w przypadku każdej określonej grupy 
regionalnej ustanowionej dla danego 
priorytetowego korytarza sieci przesyłowej 
energii morskiej określonego w załączniku 
I, właściwe organy krajowe w państwach 
członkowskich należących do danej grupy 
stworzą wspólnie niepowtarzalny punkt 
kontaktowy dla danego priorytetowego 
korytarza sieci przesyłowej energii 
morskiej dla projektodawców, który jest 
odpowiedzialny za ułatwianie i 
koordynację współpracy organów 
krajowych w zakresie wydawania 
pozwoleń dotyczących sieci przesyłowych 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych 
dla projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, o których 
mowa w załączniku III, poprzez 
zapewnienie nieprzerwanego przepływu 
informacji między członkami grupy 
regionalnej oraz pełnienie funkcji 
platformy wymiany informacji na 
potrzeby partnerskiego uczenia się. Punkt 
kontaktowy dla projektów dotyczących 
energii morskiej działa jako repozytorium 
gromadzące istniejące badania i plany 
dotyczące basenów morskich, co ma na 
celu ułatwienie procesu wydawania 
pozwoleń dla poszczególnych projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania oraz koordynują 
wydawanie decyzji kompleksowych 
dotyczących takich projektów przez 
odpowiednie właściwe organy krajowe 
zgodnie z ust. 3 oraz art. 10 ust. 1 i 2. 
Każda grupa regionalna ustanowiona dla 
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w państwach członkowskich należących do 
tej grupy, tworzy punkty kompleksowej 
obsługi projektów dotyczących energii 
morskiej w zależności od specyfiki 
regionalnej i położenia geograficznego 
oraz określa ich lokalizację, przydział 
zasobów i szczegółowe zasady ich 
funkcjonowania.

danego priorytetowego korytarza sieci 
przesyłowej energii morskiej, z pomocą 
właściwych organów krajowych 
w państwach członkowskich należących do 
tej grupy, tworzy punkt kontaktowy 
w zależności od specyfiki regionalnej 
i położenia geograficznego oraz określa ich 
lokalizację, przydział zasobów 
i szczegółowe zasady ich funkcjonowania, 
a także zasady dotyczące uczestnictwa i 
przejrzystości, zwracając przy tym należytą 
uwagę na wrażliwe informacje handlowe.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [1 maja 2023 r.] państwo 
członkowskie lub właściwy organ, 
w stosownych przypadkach we współpracy 
z innymi zainteresowanymi organami, 
publikuje zaktualizowany podręcznik 
procedur dotyczący procesów wydawania 
pozwoleń mających zastosowanie do 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, aby 
uwzględnić co najmniej informacje 
określone w załączniku VI pkt 1. 
Podręcznik nie jest prawnie wiążący, ale 
może zawierać odesłania do odpowiednich 
przepisów lub cytować te przepisy. 
Właściwe organy krajowe są 
skoordynowane i znajdują synergię 
z krajami sąsiadującymi przy 
opracowywaniu swoich podręczników 
procedur.

1. Do dnia [1 maja 2023 r.] państwo 
członkowskie lub właściwy organ, 
w stosownych przypadkach we współpracy 
z innymi zainteresowanymi organami, 
publikuje zaktualizowany podręcznik 
procedur dotyczący procesów wydawania 
pozwoleń mających zastosowanie do 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, aby 
uwzględnić co najmniej informacje 
określone w załączniku VI pkt 1. 
Podręcznik nie jest prawnie wiążący. 
Zawierać on odesłania do odpowiednich 
przepisów lub cytuje te przepisy. Właściwe 
organy krajowe współpracują z organami 
krajów sąsiadujących w celu wymiany 
dobrych praktyk i ułatwienia procesu 
przyznawania pozwoleń.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli nie jest to już wymagane na 
podstawie prawa krajowego przy takich 
samych lub wyższych standardach, przed 
przedłożeniem właściwemu organowi 
ostatecznej i pełnej dokumentacji wniosku 
zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a), 
projektodawca lub, w przypadku gdy 
wymaga tego prawo krajowe, właściwy 
organ, przeprowadza przynajmniej jedne 
konsultacje publiczne. Takie konsultacje 
publiczne pozostają bez uszczerbku dla 
jakichkolwiek konsultacji publicznych, 
jakie należy przeprowadzić po 
przedłożeniu wniosku o zezwolenie na 
inwestycję zgodnie z art. 6 ust. 2 
dyrektywy 2011/92/UE. Konsultacje 
publiczne mają na celu wczesne 
poinformowanie o projekcie 
zainteresowanych stron, o których mowa 
w załączniku VI pkt 3 lit. a), oraz mają 
pomóc wskazać najodpowiedniejszą 
lokalizację lub przebieg, również pod 
kątem odpowiednich aspektów 
dotyczących przystosowania się do zmiany 
klimatu w ramach projektu, oraz istotne 
kwestie, które należy ująć w dokumentacji 
wniosku. Konsultacje publiczne muszą być 
zgodne z minimalnymi wymogami 
określonymi w załączniku VI pkt 5. 
Projektodawca publikuje na stronie 
internetowej, o której mowa w ust. 7 
niniejszego artykułu, sprawozdanie 
wyjaśniające, w jaki sposób uwzględniono 
opinie wyrażone w konsultacjach 
publicznych, poprzez wskazanie zmian 
dokonanych w zakresie lokalizacji, 
przebiegu i koncepcji projektu lub poprzez 
uzasadnienie, dlaczego takich opinii nie 
uwzględniono.

4. Jeżeli nie jest to już wymagane na 
podstawie prawa krajowego przy takich 
samych lub wyższych standardach, przed 
przedłożeniem właściwemu organowi 
ostatecznej i pełnej dokumentacji wniosku 
zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a), 
projektodawca lub, w przypadku gdy 
wymaga tego prawo krajowe, właściwy 
organ, przeprowadza przynajmniej jedne 
konsultacje publiczne. Takie konsultacje 
publiczne pozostają bez uszczerbku dla 
jakichkolwiek konsultacji publicznych, 
jakie należy przeprowadzić po 
przedłożeniu wniosku o zezwolenie na 
inwestycję zgodnie z art. 6 ust. 2 
dyrektywy 2011/92/UE. Konsultacje 
publiczne mają na celu wczesne 
poinformowanie o projekcie 
zainteresowanych stron, o których mowa w 
załączniku VI pkt 3 lit. a), oraz mają 
pomóc wskazać najodpowiedniejszą 
lokalizację lub przebieg, w stosownych 
przypadkach włącznie z wariantem 
alternatywnym, również pod kątem 
odpowiednich aspektów dotyczących 
przystosowania się do zmiany klimatu w 
ramach projektu, oraz istotne kwestie, 
które należy ująć w dokumentacji wniosku. 
Konsultacje publiczne muszą być zgodne 
z minimalnymi wymogami określonymi 
w załączniku VI pkt 5. Projektodawca 
publikuje na stronie internetowej, o której 
mowa w ust. 7 niniejszego artykułu, 
sprawozdanie wyjaśniające, w jaki sposób 
uwzględniono opinie wyrażone 
w konsultacjach publicznych, poprzez 
wskazanie zmian dokonanych w zakresie 
lokalizacji, przebiegu i koncepcji projektu 
lub poprzez uzasadnienie, dlaczego takich 
opinii nie uwzględniono.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projektodawcy publikują również 
odpowiednie informacje przy pomocy 
innych odpowiednich środków 
informacyjnych dostępnych dla 
społeczeństwa.

Projektodawcy publikują również 
odpowiednie informacje przy pomocy 
innych odpowiednich środków 
informacyjnych dostępnych dla 
społeczeństwa, z należytym 
uwzględnieniem włączenia ludności 
tubylczej i społeczności wrażliwych.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedura poprzedzająca złożenie 
wniosku, która obejmuje okres od 
momentu rozpoczęcia procesu wydawania 
pozwoleń do momentu zatwierdzenia przez 
właściwy organ złożonej dokumentacji 
wniosku, odbywa się w orientacyjnym 
terminie dwóch lat.

a) procedura poprzedzająca złożenie 
wniosku, która obejmuje okres od 
momentu rozpoczęcia procesu wydawania 
pozwoleń do momentu zatwierdzenia przez 
właściwy organ złożonej dokumentacji 
wniosku, odbywa się w terminie dwóch lat.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ zapewnia, aby 
łączny czas trwania obu procedur, 
o których mowa w ust. 1, nie przekraczał 
trzech lat i sześciu miesięcy. Jeżeli jednak 
właściwy organ uzna, że jedna lub obie 
procedury procesu wydawania pozwoleń 
nie zostaną zakończone w terminach 
określonych w ust. 1, może zdecydować, 
przed upływem tych terminów oraz 
indywidualnie dla każdego przypadku, 
o przedłużeniu jednego lub obu tych 
terminów o okres nieprzekraczający 
dziewięciu miesięcy łącznie dla obu 

2. Właściwy organ zapewnia, aby 
łączny czas trwania obu procedur, 
o których mowa w ust. 1, nie przekraczał 
trzech lat i sześciu miesięcy. Jeżeli jednak 
właściwy organ uzna, że jedna lub obie 
procedury procesu wydawania pozwoleń 
nie zostaną zakończone w terminach 
określonych w ust. 1, może zdecydować, 
przed upływem tych terminów oraz 
indywidualnie dla każdego przypadku, 
o przedłużeniu jednego lub obu tych 
terminów o okres nieprzekraczający 
dziewięciu miesięcy łącznie dla obu 
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procedur. procedur. Właściwy organ zgłasza Komisji 
wszelkie opóźnienia w procesie 
przyznawania pozwoleń i należycie je 
uzasadnia.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Wymogi i terminy ustanowione w 
niniejszym artykule pozostają bez 
uszczerbku dla przypadków stosowania 
bardziej uprzywilejowanego traktowania 
w procesie przyznawania pozwoleń 
przewidzianego w prawie krajowym.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Komitet Zainteresowanych Stron w 

dziedzinie Infrastruktury Energetycznej
1. Do dnia ... [wejście w życie 
niniejszego rozporządzenia] ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu, w 
ścisłej współpracy z Agencją, powołują 
Komitet Zainteresowanych Stron w 
dziedzinie Infrastruktury Energetycznej 
(„Komitet”) w celu zapewnienia 
zrównoważonej wiedzy specjalistycznej w 
zakresie wszystkich rozwiązań 
energetycznych, od popytu, poprzez 
dostawy, aż po stronę podaży, aby 
wspierać zadanie stworzenia 
zintegrowanego systemu energetycznego.
2. Komitet składa się z przedstawicieli 
odpowiednich zainteresowanych stron, w 
tym organizacji OSD UE, uczestników 
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rynków energii elektrycznej, gazu, 
wodoru, ogrzewania i chłodzenia oraz 
elektromobilności, w tym klientów, 
podmiotów sektora CCS/U, niezależnych 
agregatorów, operatorów reagujących na 
popyt, organizacji zajmujących się 
rozwiązaniami w zakresie efektywności 
energetycznej i renowacji budynków, 
społeczności energetycznych, władz 
lokalnych i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego. 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu oraz Agencja dążą do zapewnienia 
zrównoważonej reprezentacji wszystkich 
zainteresowanych stron.
3. Europejski naukowy komitet 
doradczy ds. zmiany klimatu ustanowiony 
na mocy art. 10a rozporządzenia (WE) nr 
401/2009 („komitet doradczy”) 
uczestniczy jako członek Komitetu, aby 
zapewnić spójność procesu 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci z 
założonymi celami w zakresie klimatu i 
energii. Jako członek Komitetu będzie on 
wnosił wkład do zaleceń, które Komitet 
przedstawia Agencji i Komisji.
4. Agencja przewodniczy 
posiedzeniom Komitetu i ustanawia jego 
regulamin wewnętrzny.
5. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu, w ścisłej współpracy z 
Agencją, organizują udział Komitetu w 
procesie dziesięcioletniego planu rozwoju 
sieci, w szczególności w odniesieniu do 
art. 11, 12 i 13, oraz w stosownych 
przypadkach w odniesieniu do innych 
aspektów wdrażania niniejszego 
rozporządzenia. Komitet zbiera się 
regularnie i tak często, jak jest to 
konieczne, aby umożliwić 
zainteresowanym stronom udział w 
realizacji zadań określonych w ust. 6.
Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku 
dla konsultacji z zainteresowanymi 
stronami zgodnie z odpowiednimi 
obowiązkami ENTSO energii elektrycznej 
i ENTSO gazu oraz organizacji OSD UE 
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w zakresie konsultacji publicznych.
6. Komitet wspiera prace ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu oraz 
przyczynia się do bardziej świadomego 
procesu decyzyjnego na wszystkich 
istotnych etapach procesu 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci, 
wnosząc wkład, dostarczając odpowiednie 
dane, identyfikując problemy, proponując 
usprawnienia i formułując zalecenia 
dotyczące co najmniej następujących 
kwestii:
a) projekty metodyk analizy kosztów i 
korzyści dla całego systemu 
energetycznego, o której mowa w art. 11;
b) projekt modelu zintegrowanego rynku 
energii i sieci energetycznej, o którym 
mowa w art. 11;
c) założenia strukturalne dla prac nad 
projektami scenariuszy i projektem 
sprawozdania na temat scenariuszy, o 
których mowa w art. 12;
d) projekty dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci, o których mowa w art. 12;
e) projekt sprawozdania na temat luk w 
infrastrukturze, o którym mowa w art. 13;
f) plany rozwoju obszarów morskich, o 
których mowa w art. 14.
7. W swojej pracy Komitet kieruje się 
najlepszymi dostępnymi i najnowszymi 
dowodami naukowymi. Postępuje on 
zgodnie z w pełni przejrzystym procesem i 
udostępnia publicznie swoje opinie, 
protokoły posiedzeń i listę uczestników 
posiedzeń.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [16 listopada 2022 r.] 1. Do dnia [16 listopada 2022 r.] 
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europejska sieć operatorów systemów 
przesyłowych (ENTSO) energii 
elektrycznej oraz ENTSO gazu publikują 
i przedstawiają państwom członkowskim, 
Komisji oraz Agencji stosowane przez nie 
metodyki, w tym również w zakresie 
modelowania sieci i rynku, na potrzeby 
przeprowadzania zharmonizowanej, 
całościowej analizy kosztów i korzyści 
systemu energetycznego na poziomie 
unijnym w odniesieniu do projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należących do kategorii 
określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), 
b), c) i e) oraz pkt 3.

europejska sieć operatorów systemów 
przesyłowych (ENTSO) energii 
elektrycznej oraz ENTSO gazu publikują 
i przedstawiają państwom członkowskim, 
Komisji, Agencji i Komitetowi stosowane 
przez nie projekty zintegrowanych 
metodyk, w tym również w zakresie 
modelowania sieci i rynku, na potrzeby 
przeprowadzania zharmonizowanej, 
całościowej analizy kosztów i korzyści 
systemu energetycznego na poziomie 
unijnym w odniesieniu do projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania i projektów będących 
przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania należących do kategorii 
określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), c) 
i e) oraz pkt 3.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodyki te stosuje się do przygotowania 
wszystkich kolejnych ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
opracowywanych przez ENTSO energii 
elektrycznej lub ENTSO gazu zgodnie 
z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 
i art. 30 rozporządzenia (UE) 2019/943. 
Wspomniane metodyki opracowuje się 
zgodnie z zasadami określonymi 
w załączniku V i muszą one być spójne 
z zasadami i wskaźnikami określonymi 
w załączniku IV.

Metodyki te stosuje się do przygotowania 
wszystkich kolejnych ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
opracowywanych przez ENTSO energii 
elektrycznej lub ENTSO gazu zgodnie 
z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 
i art. 30 rozporządzenia (UE) 2019/943. 
Wspomniane metodyki opracowuje się 
zgodnie ze średnio- i długoterminowymi 
unijnymi celami w zakresie klimatu i 
energii oraz z zasadami określonymi w 
załączniku V i muszą one być spójne z 
zasadami i wskaźnikami określonymi w 
załączniku IV.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zanim ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu przedstawią odpowiednie 
metodyki, przeprowadzają proces szeroko 
zakrojonych konsultacji obejmujący 
przynajmniej organizacje reprezentujące 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
unijną organizację operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD 
UE”), wszystkie zainteresowane strony 
z sektora wodoru oraz – jeżeli uznają to za 
niezbędne – krajowe organy regulacyjne 
i inne organy krajowe.

Zanim ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu przedstawią swoje 
odpowiednie projekty zintegrowanych 
metodyk, przeprowadzają proces szerokich 
konsultacji obejmujący wszystkie 
odpowiednie zainteresowane podmioty, w 
tym Komitet, krajowe organy regulacyjne i 
inne organy krajowe.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ciągu trzech miesięcy od 
otrzymania projektu zintegrowanych 
metodyk:
a) Komitet przedstawia zalecenie; 
oraz
b) każde państwo członkowskie może 
wydać opinię.
Komitet i państwa członkowskie 
przedkładają, odpowiednio to zalecenie i 
wszelkie opinie Agencji oraz, w 
stosownych przypadkach, ENTSO energii 
elektrycznej lub ENTSO gazu. Podają one 
do wiadomości publicznej zalecenie i 
wszelkie opinie.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania wspomnianych metodyk wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Agencja przedstawia 
ENTSO energii elektrycznej, ENTSO 
gazu, państwom członkowskim i Komisji 
opinię oraz publikuje ją na stronie 
internetowej Agencji.

2. W terminie trzech miesięcy od 
otrzymania projektu zintegrowanych 
metodyk, wraz z uwagami przekazanymi 
w procesie konsultacji oraz sprawozdaniem 
z ich uwzględnienia, Agencja przyjmuje 
decyzję o zatwierdzeniu lub zmianie 
metodyk lub o zwróceniu się do ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu o ich 
zmianę. Agencja przekazuje decyzję 
ENTSO energii elektrycznej, ENTSO 
gazu, państwom członkowskim i Komisji 
oraz publikuje ją na stronie internetowej 
Agencji. Zatwierdzone przez Agencję 
projekty zintegrowanych metodyk są 
przedkładane Komisji do zatwierdzenia.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu aktualizują wspomniane 
metodyki z należytym uwzględnieniem 
opinii Agencji, o której mowa w ust. 2, 
i przedkładają je Komisji w celu uzyskania 
jej opinii.

skreśla się

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania zaktualizowanych metodyk 
Komisja przekazuje swoją opinię ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu.

skreśla się
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Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nie później niż w terminie trzech 
miesięcy od dnia otrzymania opinii 
Komisji, o której mowa w ust. 4, ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu 
dostosowują swoje odnośne metodyki 
z należytym uwzględnieniem opinii 
Komisji i przedkładają je Komisji do 
zatwierdzenia.

5. Jeżeli Agencja zwróci się do 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu o zmianę ich odpowiednich 
projektów zintegrowanych metodyk, 
wówczas nie później niż w terminie trzech 
miesięcy od dnia otrzymania decyzji 
Agencji, o której mowa w ust. 2, 
dostosowują swoje odnośne metodyki 
z należytym uwzględnieniem decyzji 
Agencji, opinii państw członkowskich oraz 
zalecenia Komitetu. ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu przedkładają 
Agencji do zatwierdzenia zmienione 
metodyki. Metodyki zatwierdzone przez 
Agencję są przedkładane Komisji do 
zatwierdzenia.

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W terminie trzech miesięcy od 
otrzymania metodyk Komisja, 
uwzględniając decyzję Agencji oraz, o ile 
takowe są dostępne, opinie państw 
członkowskich, a także zalecenie 
Komitetu, zatwierdza, zmienia lub zwraca 
się do ENTSO energii elektrycznej lub 
ENTSO gazu o zmianę ich odpowiednich 
projektów zintegrowanych metodyk. 
Jeżeli Komisja zwróci się do ENTSO 
energii elektrycznej lub ENTSO gazu o 
zmianę ich odpowiednich projektów 
zintegrowanych metodyk, przedkładają 
one Komisji zmienione metodyki do 
zatwierdzenia w terminie określonym 
przez Komisję.
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Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli charakter zmian 
wprowadzonych do metodyk zostanie 
uznany za przyrostowy, niemający wpływu 
na definicję korzyści, kosztów i innych 
istotnych parametrów związanych 
z kosztami i korzyściami określonymi 
w najnowszej metodyce przeprowadzania 
całościowej analizy kosztów i korzyści dla 
systemu energetycznego zatwierdzonej 
przez Komisję, ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu dostosowują 
swoje odnośne metodyki z należytym 
uwzględnieniem opinii Agencji 
przewidzianej w ust. 2 i przedkładają je 
Agencji do zatwierdzenia.

skreśla się

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jednocześnie ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu przedkładają 
Komisji dokument uzasadniający 
przyczyny proponowanych aktualizacji 
oraz powód, dla którego charakter tych 
aktualizacji uważa się za przyrostowy. 
Jeżeli Komisja uzna, że charakter tych 
aktualizacji nie jest przyrostowy, zwróci 
się do ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu z pisemnym wnioskiem 
o przedłożenie jej tych metodyk. W takim 
przypadku zastosowanie ma proces 
opisany w ust. 2–5.

skreśla się
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Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia przez Agencję lub Komisję 
zgodnie z ust. 5 i 6 ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu publikują 
swoje odnośne metodyki na swoich 
stronach internetowych. Przedstawiają one 
odpowiednie dane wejściowe oraz inne 
istotne dane na temat sieci, przepływu 
obciążenia i rynku, w wystarczająco 
dokładnej formie zgodnie z prawem 
krajowym i stosownymi umowami 
o poufności.

8. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia przez Komisję zgodnie 
z ust. 5a ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu publikują swoje odnośne 
zintegrowane metodyki na swoich stronach 
internetowych. Przedstawiają one 
odpowiednie dane wejściowe oraz inne 
istotne dane na temat sieci, przepływu 
obciążenia i rynku, w wystarczająco 
dokładnej formie, aby strona trzecia mogła 
odtworzyć wyniki w możliwym zakresie 
zgodnie z prawem krajowym i stosownymi 
umowami o poufności.

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Metodyki są regularnie 
aktualizowane i usprawniane zgodnie 
z procedurą opisaną w ust. 1–6. Agencja, 
z własnej inicjatywy lub na podstawie 
należycie uzasadnionego wniosku 
krajowych organów regulacyjnych lub 
zainteresowanych stron, po formalnych 
konsultacjach z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony oraz Komisją, może 
zażądać takich aktualizacji i usprawnień 
z należytym uzasadnieniem 
i w odpowiednich ramach czasowych. 
Agencja publikuje wnioski krajowych 
organów regulacyjnych lub 
zainteresowanych stron oraz wszystkie 
istotne dokumenty niebędące szczególnie 
chronionymi dokumentami handlowymi, 
które skłoniły Agencję do zażądania 

9. Zintegrowane metodyki są 
aktualizowane i usprawniane, jeżeli 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu uznają to za konieczne lub jeżeli 
zażąda tego Komisja, w celu zapewnienia 
ich aktualności w świetle zachodzących 
zmian, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 
1–6. Komitet i Agencja, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie należycie 
uzasadnionego wniosku krajowych 
organów regulacyjnych lub 
zainteresowanych stron, po formalnych 
konsultacjach z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony oraz Komisją, mogą 
także zażądać takich aktualizacji i 
usprawnień z należytym uzasadnieniem i w 
odpowiednich ramach czasowych. Agencja 
publikuje wnioski krajowych organów 
regulacyjnych lub zainteresowanych stron 
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aktualizacji lub usprawnienia. oraz wszystkie istotne dokumenty 
niebędące szczególnie chronionymi 
dokumentami handlowymi, które skłoniły 
Agencję do zażądania aktualizacji lub 
usprawnienia.

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. W przypadku projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należących do kategorii zawartych w pkt 
1b), 1d), 2) i 4) załącznika II, Komisja 
opracowuje metodyki zharmonizowanej 
analizy kosztów i korzyści dla całego 
systemu energetycznego na szczeblu Unii 
lub powierza opracowanie tych metodyk 
właściwemu podmiotowi. Metodyki te są 
opracowywane w sposób przejrzysty, z 
uwzględnieniem procesu wzajemnej 
weryfikacji w Komitecie, szeroko 
zakrojonych konsultacji z państwami 
członkowskimi i innymi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami. Metodyki te 
muszą być zgodne z metodykami 
opracowanymi przez ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu w odniesieniu 
do korzyści i kosztów. Agencja, przy 
wsparciu krajowych organów 
regulacyjnych, promuje spójność tych 
metodyk z metodykami opracowanymi 
przez ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu. Opracowuje się je zgodnie 
ze średnio- i długoterminowymi celami 
Unii w zakresie klimatu i energii oraz 
z zasadami określonymi w załączniku V, a 
także muszą one być spójne z zasadami 
i wskaźnikami określonymi w załączniku 
IV. Komisja zapewnia taki sam poziom 
kontroli i przejrzystości procesu, jaki jest 
stosowany przy opracowywaniu metodyk, 
o których mowa w ust. 1.
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Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Co trzy lata Agencja ustanawia 
i udostępnia publicznie zbiór wskaźników 
i odpowiednich wartości odniesienia do 
porównania jednostkowych kosztów 
inwestycji w porównywalnych projektach 
należących do kategorii infrastruktury 
określonych w załączniku II pkt 1 i 3. Te 
wartości odniesienia mogą być 
wykorzystywane przez ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu w analizach 
kosztów i korzyści prowadzonych na 
potrzeby kolejnych ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci. 
Pierwsze takie wskaźniki publikuje się do 
dnia [1 listopada 2022 r.].

10. Co trzy lata Agencja, przy wsparciu 
Komitetu, ustanawia i udostępnia 
publicznie zbiór wskaźników 
i odpowiednich wartości odniesienia do 
porównania jednostkowych kosztów 
inwestycji w porównywalnych projektach 
należących do kategorii infrastruktury 
określonych w załączniku II pkt 1 i 3. Te 
wartości odniesienia mogą być 
wykorzystywane przez ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu w analizach 
kosztów i korzyści prowadzonych na 
potrzeby kolejnych ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci. 
Pierwsze takie wskaźniki publikuje się do 
dnia [1 listopada 2022 r.]. Właściciele 
infrastruktury, operatorzy systemów i 
projektodawcy będący osobami trzecimi 
przekazują krajowym organom 
regulacyjnym i Agencji odpowiednie 
informacje dotyczące poszczególnych 
projektów oraz elementy kosztów 
zdezagregowanych. 

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Do dnia [31 grudnia 2023 r.] 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Komisji 
i Agencji spójny i wzajemnie powiązany 
model rynku i sieci energii, obejmujący 
infrastrukturę przesyłu energii 
elektrycznej, gazu i wodoru oraz 
magazynowanie, LNG i elektrolizery 
w priorytetowych korytarzach i obszarach 
infrastruktury energetycznej, opracowany 

11. Do dnia [31 grudnia 2023 r.] 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu, przy wsparciu Komitetu, wspólnie 
przedstawiają Komisji i Agencji spójny 
i zintegrowany model rynku i sieci energii, 
obejmujący infrastrukturę przesyłu energii 
elektrycznej, gazu i wodoru oraz 
magazynowanie, LNG i elektrolizery 
w priorytetowych korytarzach i obszarach 
infrastruktury energetycznej, opracowany 
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zgodnie z zasadami określonymi 
w załączniku V.

zgodnie z zasadami określonymi 
w załączniku V. Zintegrowany model jest 
aktualizowany w celu uwzględnienia 
infrastruktury ogrzewania nie później niż 
do dnia 31 grudnia 2024 r. W stosownych 
przypadkach model powinien również 
uwzględniać infrastrukturę dystrybucji.
W ramach zintegrowanego modelu 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu opracują wspólną metodykę kosztów 
i korzyści, która zostanie wykorzystana do 
oceny międzysektorowej.

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Spójny i wzajemnie powiązany 
model, o którym mowa w ust. 11, obejmuje 
co najmniej wzajemne powiązania 
odnośnych sektorów na wszystkich etapach 
planowania infrastruktury, zwłaszcza 
scenariusze, identyfikowanie luk 
w infrastrukturze, w szczególności 
w odniesieniu do zdolności 
transgranicznych, oraz ocenę projektów.

12. Spójny i zintegrowany model, wraz 
ze wspólną metodyką kosztów i korzyści, 
obejmuje co najmniej wzajemne 
powiązania odnośnych sektorów na 
wszystkich etapach planowania 
infrastruktury, zwłaszcza scenariusze, 
identyfikowanie luk w infrastrukturze, 
w szczególności w odniesieniu do 
zdolności transgranicznych, oraz ocenę 
projektów.

W ramach zintegrowanego modelu, o 
którym mowa w ust. 11, ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu opracowują 
plan działania dotyczący przyszłych 
usprawnień, w szczególności włączenia 
dodatkowych sektorów.

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Po zatwierdzeniu przez Komisję 13. Po zatwierdzeniu przez Komisję 
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spójnego i wzajemnie powiązanego 
modelu, o którym mowa w ust. 11, zgodnie 
z procedurą określoną w ust. 1–6, 
uwzględnia się go w metodykach, 
o których mowa w ust. 1.

spójnego i zintegrowanego modelu, 
o którym mowa w ust. 11, zgodnie 
z procedurą określoną w ust. 1–6, 
uwzględnia się go w metodykach, 
o których mowa w ust. 1 i które należy 
odpowiednio zmienić.

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a. Zintegrowany model oraz wspólna 
metodyka kosztów i korzyści są 
aktualizowane zgodnie z procedurą 
opisaną w ust. 9, 11, 12 i 13.

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [31 lipca 2022 r.] Agencja, po 
przeprowadzeniu szeroko zakrojonych 
konsultacji z udziałem Komisji i co 
najmniej organizacji reprezentujących 
wszystkie istotne zainteresowane strony, 
w tym ENTSO energii elektrycznej, 
ENTSO gazu, organizację OSD UE oraz 
stosowne zainteresowane strony z sektora 
wodoru, publikuje wytyczne ramowe 
dotyczące wspólnych scenariuszy, które 
mają zostać opracowane przez ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu. 
Wytyczne te są regularnie aktualizowane, 
gdy zajdzie taka potrzeba.

Do dnia ... [31 lipca 2022 r.] Agencja, po 
przeprowadzeniu szeroko zakrojonych 
konsultacji z udziałem wszystkich 
istotnych zainteresowanych stron, w tym 
Komisji, Komitetu, państw członkowskich, 
ENTSO energii elektrycznej, ENTSO 
gazu, organizacji OSD UE, krajowych 
organów regulacyjnych i innych organów 
krajowych, publikuje wytyczne ramowe 
dotyczące wspólnych scenariuszy, które 
mają zostać opracowane przez ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu.

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wytycznych uwzględnia się zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i zapewnia, aby scenariusze 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu będące podstawą wytycznych były 
w pełni zgodne z najnowszymi średnio- 
i długoterminowymi celami Unii 
Europejskiej w zakresie obniżenia 
emisyjności oraz aktualnymi scenariuszami 
Komisji.

W wytycznych ustanawia się normy 
dotyczące przejrzystego, 
niedyskryminacyjnego i integracyjnego 
procesu opracowywania scenariuszy z 
uwzględnieniem najlepszych praktyk w 
dziedzinie planowania rozwoju sieci. 
Celem wytycznych jest zapewnienie, aby 
scenariusze ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu będące podstawą 
wytycznych były w pełni zgodne z zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i z najnowszymi średnio- 
i długoterminowymi celami Unii 
Europejskiej w zakresie energii i klimatu 
oraz aktualnymi scenariuszami Komisji, a 
także aby odzwierciedlały one politykę i 
strategie państw członkowskich w zakresie 
klimatu i energii, jak również wyzwania 
związane z systemami energetycznymi w 
Unii. Agencja w razie potrzeby aktualizuje 
wytyczne, aby zachować ich aktualność, 
unikając jednocześnie nakładania 
obciążeń administracyjnych na 
zainteresowane strony i zapewniając 
terminowy i skuteczny rozwój wspólnych 
scenariuszy.

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet doradczy przedstawia swoje 
uwagi dotyczące sposobu zapewnienia 
zgodności scenariuszy z celami Unii w 
zakresie klimatu i energii. Agencja 
uwzględnia ten wkład w wytycznych 
ramowych, o których mowa w ust. 1.

Poprawka 133
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opracowując wspólne scenariusze, 
które mają zostać wykorzystane na 
potrzeby sporządzenia ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci, 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu przestrzegają wytycznych ramowych 
Agencji.

2. Opracowując wspólne scenariusze, 
które mają zostać wykorzystane na 
potrzeby sporządzenia ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci, 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu przestrzegają wytycznych ramowych 
Agencji. Wspólne scenariusze obejmują 
również perspektywę długoterminową do 
2050 r. i w stosownych przypadkach 
uwzględniają etapy pośrednie.

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu zapraszają organizacje 
reprezentujące wszystkie istotne 
zainteresowane strony, w tym organizację 
OSD UE i wszystkie odpowiednie 
zainteresowane strony z sektora wodoru, 
do uczestnictwa w procesie 
opracowywania scenariuszy.

3. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu angażują Komitet w 
konsultacje w ramach procesu 
opracowywania scenariuszy oraz 
zapewniają zrównoważony zakres wiedzy 
specjalistycznej na temat wszystkich 
rozwiązań energetycznych 
przyczyniających się do neutralności 
klimatycznej w celu stworzenia 
zintegrowanego systemu energetycznego.

Bez uszczerbku dla ogólnych konsultacji z 
zainteresowanymi stronami ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu 
przeprowadzają konsultacje z Komitetem 
w sprawie kluczowych elementów 
opracowywania scenariuszy: narracji, 
założeń i ich przełożenia na dane 
scenariuszy.
O ile to możliwe, Komitet dostarcza 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wszystkie istotne dane w momencie 
opracowywania scenariusza.
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Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu publikują projekt 
sprawozdania na temat wspólnych 
scenariuszy i przedkładają go Agencji 
i Komisji w celu uzyskania ich opinii.

4. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu publikują projekt 
sprawozdania na temat wspólnych 
scenariuszy i przedkładają go Agencji w 
celu uzyskania jej opinii, komitetowi 
doradczemu w celu dokonania oceny 
oraz Komisji w celu uzyskania 
zatwierdzenia.

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania projektu sprawozdania na 
temat wspólnych scenariuszy wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Agencja przedstawia swoją 
opinię ENTSO energii elektrycznej, 
ENTSO gazu i Komisji.

5. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania projektu sprawozdania na 
temat wspólnych scenariuszy wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Agencja przedstawia 
ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu 
i Komisji swoją opinię na temat zgodności 
scenariuszy z wytycznymi ramowymi, o 
których mowa w ust. 1, wraz z 
ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi 
poprawek, zaś komitet doradczy 
przedkłada swoją ocenę zgodności 
scenariuszy z celami w zakresie klimatu.

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja, należycie uwzględniając 
opinię Agencji określoną w ust. 5, 

skreśla się
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przekazuje swoją opinię ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu.

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu dostosowują swoje 
sprawozdanie na temat wspólnych 
scenariuszy z należytym uwzględnieniem 
opinii Agencji i zgodnie z opinią Komisji 
oraz składają zaktualizowane 
sprawozdanie Komisji do zatwierdzenia.

7. W terminie trzech miesięcy od 
otrzymania opinii i oceny, o których mowa 
w ust. 5, Komisja zatwierdza projekt 
sprawozdania na temat wspólnych 
scenariuszy, zmienia go lub zwraca się do 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu o jego zmianę, z należytym 
uwzględnieniem tych opinii i koncentrując 
się na zgodności wspólnych scenariuszy z 
najnowszymi średnio- i długoterminowymi 
unijnymi celami w zakresie klimatu i 
energii oraz aktualnymi scenariuszami 
Komisji. 

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W przypadku gdy Komisja zwróci 
się do ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu o zmianę projektu 
sprawozdania na temat wspólnych 
scenariuszy, po konsultacji z Komitetem 
przedkładają one Komisji zmienione 
scenariusze do zatwierdzenia w terminie 
określonym przez Komisję.

Poprawka 140
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia sprawozdania na temat 
wspólnych scenariuszy przez Komisję 
zgodnie z ust. 7 ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu publikują 
swoje sprawozdanie na temat wspólnych 
scenariuszy na swoich stronach 
internetowych. Przedstawiają one 
odpowiednie dane wejściowe i wyjściowe 
w wystarczająco dokładnej formie, 
właściwie uwzględniając prawo krajowe 
i stosowne umowy o poufności.

8. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia sprawozdania na temat 
wspólnych scenariuszy przez Komisję 
zgodnie z ust. 7 ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu publikują 
swoje sprawozdanie na temat wspólnych 
scenariuszy na swoich stronach 
internetowych. Przedstawiają one 
odpowiednie dane wejściowe i wyjściowe 
w wystarczająco dokładnej formie, aby 
strona trzecia mogła odtworzyć wyniki, w 
zakresie, w jakim jest to możliwe na mocy 
prawa krajowego i stosownych umów 
o poufności.

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co dwa lata ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu publikują sprawozdania na 
temat luk w infrastrukturze sporządzone 
w ramach ogólnounijnych dziesięcioletnich 
planów rozwoju sieci i przedkładają je 
Komisji i Agencji.

W terminie sześciu miesięcy od 
zatwierdzenia przez Komisję sprawozdania 
na temat wspólnych scenariuszy zgodnie z 
art. 12 ust. 7 ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu publikują projekty 
sprawozdań na temat luk w infrastrukturze 
sporządzone w ramach ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci.

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przeprowadzając ocenę luk 
w infrastrukturze, ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu stosują zasadę 
„efektywność energetyczna przede 

Przeprowadzając ocenę luk 
w infrastrukturze, ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu opierają swoja 
analizę na wspólnych scenariuszach 
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wszystkim” i w pierwszej kolejności 
rozważają rozwiązania niezwiązane 
z infrastrukturą mające na celu 
zniwelowanie zidentyfikowanych luk.

opracowanych zgodnie z art. 12, stosują 
zasadę „efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i rozważają wszystkie 
stosowne rozwiązania alternatywne.

Oceniają także oczekiwane korzyści z 
likwidacji stwierdzonych luk w 
infrastrukturze oraz koszty 
nieinwestowania w niezbędną 
infrastrukturę. Przy stwierdzaniu nowych 
luk w infrastrukturze uwzględniają one 
całkowite konieczne inwestycje sieciowe, 
w tym koszty powiązanych niezbędnych 
wzmocnień sieci wewnętrznej.
W szczególności koncentrują się na 
lukach infrastrukturalnych, które mogą 
mieć wpływ na realizację średnio- i 
długoterminowych celów Unii w zakresie 
klimatu.

Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zanim ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu przedstawią odnośne 
sprawozdania, przeprowadzają szeroko 
zakrojone konsultacje obejmujące 
wszystkie stosowne zainteresowane strony, 
w tym organizację OSD UE, wszystkie 
stosowne zainteresowane strony z sektora 
wodoru oraz wszystkich przedstawicieli 
państw członkowskich należących do 
priorytetowych korytarzy określonych 
w załączniku I.

Zanim ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu opublikują odnośne projekty 
sprawozdań, przeprowadzają szeroko 
zakrojone konsultacje obejmujące 
wszystkie stosowne zainteresowane strony, 
w tym Komitet, Agencję, wszystkich 
przedstawicieli państw członkowskich 
należących do priorytetowych korytarzy 
określonych w załączniku I. 

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie trzech miesięcy od dnia 3. W terminie trzech miesięcy od dnia 
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otrzymania projektu sprawozdania na 
temat luk w infrastrukturze wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Agencja przedstawia swoją 
opinię ENTSO energii elektrycznej lub 
ENTSO gazu oraz Komisji.

otrzymania projektu sprawozdania na 
temat luk w infrastrukturze wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Agencja przedstawia swoją 
opinię ENTSO energii elektrycznej lub 
ENTSO gazu oraz Komisji i podaje ją do 
publicznej wiadomości.

Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, uwzględniając opinię 
Agencji, o której mowa w ust. 3, sporządza 
i przekazuje swoją opinię ENTSO energii 
elektrycznej lub ENTSO gazu.

4. W terminie trzech miesięcy od 
otrzymania opinii Agencji, o której mowa 
w ust. 3, Komisja, uwzględniając tę opinię, 
sporządza i przekazuje swoją opinię 
ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO 
gazu.

Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przed publikacją końcowych 
sprawozdań na temat luk 
w infrastrukturze ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu dostosowują 
swoje sprawozdania na temat luk 
w infrastrukturze z należytym 
uwzględnieniem opinii Agencji i zgodnie 
z opinią Komisji.

5. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu dostosowują swoje 
sprawozdania na temat luk 
w infrastrukturze z należytym 
uwzględnieniem opinii Agencji i zgodnie 
z opinią Komisji oraz przedkładają je do 
zatwierdzenia przez Komisję.

Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia przez Komisję sprawozdań 
na temat luk w infrastrukturze ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu 
publikują je na swoich stronach 
internetowych.

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [31 lipca 2022 r.] państwa 
członkowskie, przy wsparciu Komisji, 
w ramach swoich konkretnych 
priorytetowych korytarzy sieci przesyłowej 
energii morskiej określonych w załączniku 
I pkt 2, biorąc pod uwagę specyfikę 
i rozwój każdego regionu, wspólnie 
określają wielkość produkcji energii 
z morskich źródeł odnawialnych, która ma 
zostać wdrożona w każdym basenie 
morskim do 2050 r., przy czym etapy 
pośrednie zaplanowano na 2030 r. 
i 2040 r., i uzgadniają współpracę 
w obszarze wspomnianej produkcji, 
uwzględniając swoje krajowe plany 
w dziedzinie energii i klimatu, potencjał 
każdego basenu morskiego w zakresie 
morskich źródeł odnawialnych, ochronę 
środowiska, przystosowanie się do zmiany 
klimatu i inne sposoby wykorzystania 
morza, jak również cele Unii w obszarze 
obniżenia emisyjności. Porozumienie to 
sporządza się na piśmie w odniesieniu do 
każdego basenu morskiego połączonego 
z terytorium Unii.

1. Do dnia [31 lipca 2022 r.] państwa 
członkowskie, przy wsparciu Komisji, 
w ramach swoich konkretnych 
priorytetowych korytarzy sieci przesyłowej 
energii morskiej określonych w załączniku 
I pkt 2, biorąc pod uwagę specyfikę 
i rozwój każdego regionu, wspólnie 
określają cele produkcji energii z morskich 
źródeł odnawialnych, która ma zostać 
wdrożona w każdym basenie morskim 
do 2050 r. zgodnie z celem 300GW1a, przy 
czym etapy pośrednie zaplanowano 
na 2030 r. i 2040 r., i uzgadniają 
współpracę w zakresie tych celów, co 
najmniej zgodnie ze swoimi krajowymi 
planami w dziedzinie energii i klimatu, 
potencjałem każdego basenu morskiego 
w zakresie morskich źródeł odnawialnych, 
ochroną środowiska, przystosowaniem się 
do zmiany klimatu i innymi sposobami 
wykorzystania morza, jak również unijnym 
celem dotyczącym neutralności 
klimatycznej. Tę wspólną deklarację 
sporządza się na piśmie w odniesieniu do 
każdego basenu morskiego połączonego 
z terytorium Unii.

__________________
1a „Strategia UE mająca na celu 
wykorzystanie potencjału energii 
z morskich źródeł odnawialnych na rzecz 
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neutralnej dla klimatu przyszłości”, 
COM(2020)0741.

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia [31 lipca 2023 r.] ENTSO 
energii elektrycznej we współpracy 
z właściwymi OSP, krajowymi organami 
regulacyjnymi i Komisją oraz zgodnie 
z porozumieniem, o którym mowa 
w ust. 1, opracowuje i publikuje plany 
rozwoju zintegrowanej sieci morskiej, 
rozpoczynając od celów na 2050 r., 
uwzględniając etapy pośrednie 
zaplanowane na 2030 r. i 2040 r., dla 
każdego basenu morskiego zgodnie 
z priorytetowymi korytarzami sieci 
przesyłowej energii morskiej określonymi 
w załączniku I, uwzględniając ochronę 
środowiska i inne sposoby wykorzystania 
morza. Wspomniane plany rozwoju 
zintegrowanej sieci morskiej są następnie 
aktualizowane co trzy lata.

2. Do dnia [31 lipca 2023 r.] 
odpowiednia ENTSO we współpracy 
z właściwymi OSP, krajowymi organami 
regulacyjnymi i Komisją oraz zgodnie 
z uzgodnionym wspólnym oświadczeniem, 
o którym mowa w ust. 1, opracowuje 
i publikuje strategiczne plany rozwoju 
sieci morskiej, rozpoczynając od celów 
na 2050 r., uwzględniając etapy pośrednie 
zaplanowane na 2030 r. i 2040 r., dla 
każdego basenu morskiego zgodnie 
z priorytetowymi korytarzami sieci 
przesyłowej energii morskiej określonymi 
w załączniku I, uwzględniając ochronę 
środowiska i inne sposoby wykorzystania 
morza. Wspomniane plany rozwoju 
zintegrowanej sieci morskiej zawierają 
kompleksowy przegląd potencjału 
produkcji energii ze źródeł morskich oraz 
związanych z tym potrzeb w zakresie sieci 
przesyłowej energii morskiej, w tym 
potencjalnych potrzeb w zakresie połączeń 
międzysystemowych, projektów 
hybrydowych i infrastruktury wodorowej. 
Plany powinny być następnie 
aktualizowane co dwa lata.

Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Plany rozwoju zintegrowanej sieci 
morskiej muszą być zgodne z najnowszymi 
ogólnounijnymi dziesięcioletnimi planami 

3. Plany rozwoju zintegrowanej sieci 
morskiej muszą być spójne z regionalnymi 
planami inwestycyjnymi publikowanymi 
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rozwoju sieci w celu zapewnienia spójnego 
rozwoju planowania sieci lądowej i sieci 
przesyłowej energii morskiej.

zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) 2019/943 oraz zintegrowane z 
ogólnounijnymi dziesięcioletnimi planami 
rozwoju sieci w celu zapewnienia spójnego 
rozwoju planowania sieci lądowej i sieci 
przesyłowej energii morskiej, 
zapewniającego odpowiednią i 
niezawodną sieć przesyłową do przesyłu 
energii elektrycznej na lądzie, jak również 
między regionami przybrzeżnymi, 
regionami śródlądowymi i państwami 
członkowskimi nieposiadającymi dostępu 
do morza, a także w celu zapewnienia 
stabilnych dostaw energii elektrycznej do 
ośrodków zużycia lub magazynowania 
energii.

Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. ENTSO energii elektrycznej 
przedkłada Komisji projekty planów 
rozwoju zintegrowanej sieci morskiej 
w celu uzyskania jej opinii.

4. Właściwe ENTSO przedkłada 
Komisji projekty planów rozwoju 
zintegrowanej sieci morskiej w celu 
uzyskania jej opinii. Przed przedłożeniem 
Komisji projektów planów rozwoju 
zintegrowanej sieci morskiej stosowna 
ENTSO przeprowadza szeroko zakrojone 
konsultacje obejmujące wszystkie 
odpowiednie zainteresowane strony 
działające w sektorze energii elektrycznej i 
morskiej sieci przesyłowej, w tym 
organizację OSD UE, oraz wszystkie 
państwa członkowskie należące do 
priorytetowych korytarzy sieci 
przesyłowych energii morskiej, o których 
mowa w pkt 2 załącznika I.

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. ENTSO energii elektrycznej 
dostosowuje plany rozwoju zintegrowanej 
sieci morskiej z należytym 
uwzględnieniem opinii Komisji przed 
publikacją sprawozdań końcowych 
i przedkłada je organom odpowiedzialnym 
za odnośne priorytetowe korytarze sieci 
przesyłowej energii morskiej określone 
w załączniku I.

5. Właściwe ENTSO dostosowuje 
plany rozwoju zintegrowanej sieci 
morskiej z należytym uwzględnieniem 
opinii Komisji przed publikacją 
sprawozdań końcowych i przedkłada je 
organom odpowiedzialnym za odnośne 
priorytetowe korytarze sieci przesyłowej 
energii morskiej określone w załączniku I.

Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia terminowego 
rozwoju sieci przesyłowych energii 
morskiej ze źródeł odnawialnych, 
w przypadku gdyby ENTSO energii 
elektrycznej nie opracowała w terminie 
planów rozwoju zintegrowanej sieci 
morskiej, o których mowa w ust. 2, 
Komisja na podstawie porady eksperta 
sporządza plan rozwoju zintegrowanej 
sieci morskiej każdego basenu morskiego 
w odniesieniu do każdego priorytetowego 
korytarza sieci przesyłowej energii 
morskiej określonego w załączniku I.

skreśla się

Poprawka 154

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja opracowuje, w drodze 
aktów wykonawczych, zasady dotyczące 
szczegółowej metodyki przeprowadzania 
analizy kosztów i korzyści oraz podziału 
kosztów na potrzeby wdrożenia planu 
rozwoju zintegrowanej sieci morskiej, 

1. Do marca 2024 r. Agencja 
opracowuje zalecenie w sprawie zasad 
dotyczących dostosowanej metodyki 
podziału kosztów na potrzeby wdrożenia 
planu rozwoju zintegrowanej sieci 
morskiej, o którym mowa w art. 14 ust. 2, 
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o którym mowa w art. 14 ust. 2, zgodnie 
z porozumieniem, o którym mowa 
w art. 14 ust. 1, w ramach wytycznych, 
o których mowa w art. 16 ust. 10. Takie 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 21 ust. 2.

zgodnie ze wspólnym oświadczeniem, 
o którym mowa w art. 14 ust. 1. Zasady te 
są zgodne z art. 16 ust. 1. W stosownych 
przypadkach Agencja aktualizuje swoje 
zalecenie, biorąc pod uwagę wyniki 
wdrożenia zasad.

Poprawka 155

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W terminie 12 miesięcy od 
publikacji zalecenia, o którym mowa w 
ust. 1, stosowna ENTSO i inne właściwe 
zainteresowane strony, przy udziale 
właściwych OSP, krajowych organów 
regulacyjnych i Komisji, opracowują 
metodykę przeprowadzania analizy 
kosztów i korzyści oraz podziału kosztów 
na wdrożenia potrzeby planu rozwoju sieci 
morskiej. Metodyka zawiera zalecenia 
dotyczące podziału kosztów według 
basenów morskich, bez dokonywania 
oceny poszczególnych projektów.

Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie 12 miesięcy od 
publikacji zasad, o których mowa w ust. 1, 
ENTSO energii elektrycznej przy udziale 
właściwych OSP, krajowych organów 
regulacyjnych i Komisji przedstawia 
organom odpowiedzialnym za priorytetowe 
korytarze sieci przesyłowej energii 
morskiej wyniki zastosowanej metodyki 
przeprowadzania analizy kosztów 
i korzyści oraz podziału kosztów.

2. W terminie 12 miesięcy od 
publikacji metodyki, o której mowa 
w ust. 1 lit. a), stosowna ENTSO, przy 
udziale właściwych OSP, krajowych 
organów regulacyjnych, Komisji i innych 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
przedstawia organom odpowiedzialnym za 
priorytetowe korytarze sieci przesyłowej 
energii morskiej wyniki zastosowanej 
metodyki podziału kosztów.



RR\1240105PL.docx 91/379 PE691.151v02-00

PL

Poprawka 157

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie sześciu miesięcy od 
przedstawienia wyników, o których mowa 
w ust. 2, odpowiednie państwa 
członkowskie aktualizują swoje 
porozumienie zawarte na piśmie, o którym 
mowa w art. 14 ust. 1, zgodnie ze 
zaktualizowaną, określoną wspólnie 
wielkością produkcji energii z morskich 
źródeł odnawialnych, która ma zostać 
zrealizowana w każdym basenie morskim 
w 2050 r., z uwzględnieniem etapów 
pośrednich zaplanowanych na 2030 r. 
i 2040 r., oraz stosownym uzgodnieniem 
w sprawie współpracy na rzecz osiągnięcia 
tej wielkości produkcji.

3. W terminie sześciu miesięcy od 
przedstawienia wyników, o których mowa 
w ust. 2, odpowiednie państwa 
członkowskie załączają ostateczne 
przepisy dotyczące transgranicznego 
podziału kosztów do pisemnego wspólnego 
oświadczenia, o którym mowa w art. 14 
ust. 1, zawierającego w szczególności 
wspólne określenie celów w zakresie 
produkcji energii z morskich źródeł 
odnawialnych, która ma zostać 
zrealizowana w każdym basenie morskim 
w 2050 r., z uwzględnieniem etapów 
pośrednich zaplanowanych na 2030 r. 
i 2040 r., oraz stosownym uzgodnieniem 
w sprawie współpracy na rzecz osiągnięcia 
tych celów.

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W terminie sześciu miesięcy od 
aktualizacji sporządzonych na piśmie 
porozumień, o których mowa w ust. 3, 
ENTSO energii elektrycznej aktualizuje 
plany rozwoju zintegrowanej sieci 
morskiej dla każdego basenu morskiego, 
przestrzegając procedury opisanej w art. 14 
ust. 2–5. Zastosowanie ma procedura 
omówiona w art. 14 ust. 6.

4. Stosowna ENTSO aktualizuje 
plany rozwoju zintegrowanej sieci 
morskiej, przestrzegając procedury 
opisanej w art. 14 ust. 2–5. Aktualizacja ta 
jest zgodna z załącznikiem do pisemnego 
wspólnego oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 3, i zostaje włączona do kolejnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci.

Poprawka 159
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rzeczywiście poniesione koszty 
inwestycyjne, z wyłączeniem kosztów 
utrzymania, związane z projektem 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącym do kategorii 
określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), 
b), c) i e) oraz projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należącymi do kategorii określonej 
w załączniku II pkt 3, jeżeli projekty te 
leżą w kompetencjach krajowych organów 
regulacyjnych, ponoszą odpowiedni 
operatorzy systemów przesyłowych lub 
projektodawcy infrastruktury przesyłowej 
z państw członkowskich, w których projekt 
generuje skutki pozytywne netto, 
a opłacają je – w zakresie, w jakim nie 
pokrywają ich opłaty z tytułu zatorów lub 
inne opłaty – użytkownicy sieci poprzez 
opłaty taryfowe za dostęp do sieci w tych 
państwach członkowskich.

1. Rzeczywiście poniesione koszty 
inwestycyjne, z wyłączeniem kosztów 
utrzymania, związane z projektem 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącym do kategorii 
określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), 
aa), b), c) i e) oraz projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należącymi do kategorii określonej 
w załączniku II pkt 3, jeżeli projekty te 
leżą w kompetencjach krajowych organów 
regulacyjnych w danym państwie 
członkowskim, ponoszą odpowiedni 
operatorzy systemów przesyłowych lub 
projektodawcy infrastruktury przesyłowej 
z państw członkowskich, w których projekt 
generuje skutki pozytywne netto, 
a opłacają je – w zakresie, w jakim nie 
pokrywają ich opłaty z tytułu zatorów lub 
inne opłaty – użytkownicy sieci poprzez 
opłaty taryfowe za dostęp do sieci w tych 
państwach członkowskich.

Poprawka 160

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy niniejszego artykułu mają 
zastosowanie do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
należących do kategorii określonych 
w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) 
wyłącznie wtedy, gdy co najmniej jeden 
projektodawca zwróci się do odpowiednich 
organów krajowych o zastosowanie tych 
przepisów do kosztów projektu. Przepisy 
niniejszego artykułu mają zastosowanie 
do projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należącego do 
kategorii określonej w załączniku II pkt 3 

2. Przepisy niniejszego artykułu mają 
zastosowanie do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
należących do kategorii określonych 
w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) 
wyłącznie wtedy, gdy co najmniej jeden 
projektodawca zwróci się do odpowiednich 
organów krajowych o zastosowanie tych 
przepisów do kosztów projektu.
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wyłącznie wtedy, gdy przeprowadzono już 
ocenę popytu na rynku i z oceny tej 
wynika, że nie można oczekiwać, iż 
rzeczywiście poniesione koszty 
inwestycyjne zostaną pokryte przez opłaty 
taryfowe.

Poprawka 161

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do projektów należących do 
kategorii określonej w załączniku II pkt 1 
lit. e) i pkt 2 można skorzystać z przepisów 
niniejszego artykułu, jeżeli co najmniej 
jeden projektodawca zwróci się do 
właściwych organów krajowych 
o zastosowanie niniejszego artykułu.

W odniesieniu do projektów należących do 
kategorii określonej w załączniku II pkt 1 
lit. d) i pkt 2 można skorzystać z przepisów 
niniejszego artykułu, jeżeli co najmniej 
jeden projektodawca zwróci się do 
właściwych organów krajowych 
o zastosowanie niniejszego artykułu.

Poprawka 162

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dotycząca danego projektu aktualna 
analiza kosztów i korzyści spójna 
z metodyką opracowaną zgodnie z art. 11, 
w ramach której uwzględniono korzyści 
poza granicami państw członkowskich, na 
terytorium których znajduje się projekt, 
dzięki zastosowaniu tego samego 
scenariusza co scenariusz wykorzystany 
w procesie wyboru na potrzeby 
sporządzenia listy unijnej, na której 
umieszczono projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania;

a) dotycząca danego projektu aktualna 
analiza kosztów i korzyści spójna 
z metodyką opracowaną zgodnie z art. 11, 
w ramach której uwzględniono korzyści 
poza granicami państw członkowskich, na 
terytorium których znajduje się projekt, 
dzięki rozważeniu co najmniej wspólnych 
scenariuszy ustanowionych na potrzeby 
planowania rozwoju sieci, o którym mowa 
w art. 12;
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Poprawka 163

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po otrzymaniu wniosków w sprawie 
inwestycji krajowe organy regulacyjne 
niezwłocznie przekazują Agencji kopię 
każdego z nich do celów informacyjnych.

Projektodawca przekazuje Agencji kopię 
wniosku inwestycyjnego do celów 
informacyjnych.

Poprawka 164

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie sześciu miesięcy od daty 
otrzymania przez właściwe krajowe organy 
regulacyjne ostatniego wniosku w sprawie 
inwestycji, po konsultacjach 
z zainteresowanymi projektodawcami 
krajowe organy regulacyjne podejmują 
wspólne skoordynowane decyzje 
w sprawie alokacji kosztów 
inwestycyjnych, jakie poniosą 
poszczególni operatorzy systemów 
przesyłowych w ramach projektu, oraz 
uwzględnieniu tych kosztów w opłatach 
taryfowych. Krajowe organy regulacyjne 
uwzględniają w opłatach taryfowych 
wszystkie rzeczywiście poniesione koszty 
inwestycyjne zgodnie z alokacją kosztów 
inwestycyjnych, jakie poniosą 
poszczególni operatorzy systemów 
przesyłowych w ramach projektu. 
Następnie krajowe organy regulacyjne 
oceniają w stosownych przypadkach, czy 
ze względu na włączenie kosztów 
inwestycyjnych do opłat taryfowych mogą 
wystąpić problemy z przystępnością 
cenową.

W terminie sześciu miesięcy od daty 
otrzymania przez właściwe krajowe organy 
regulacyjne ostatniego wniosku w sprawie 
inwestycji, po konsultacjach 
z zainteresowanymi projektodawcami 
krajowe organy regulacyjne podejmują 
wspólne skoordynowane decyzje 
w sprawie alokacji rzeczywiście 
poniesionych kosztów inwestycyjnych, 
jakie poniosą poszczególni operatorzy 
systemów przesyłowych w ramach 
projektu, oraz uwzględnieniu tych kosztów 
w opłatach taryfowych, lub w sprawie 
odrzucenia wniosku inwestycyjnego lub 
części projektu, jeżeli wspólna analiza 
krajowych organów regulacyjnych 
prowadzi do wniosku, że projekt lub jego 
część nie zapewnia znaczących korzyści 
netto na poziomie Unii. Krajowe organy 
regulacyjne uwzględniają w opłatach 
taryfowych odpowiednie rzeczywiście 
poniesione koszty inwestycyjne zgodnie 
z alokacją kosztów inwestycyjnych, jakie 
poniosą poszczególni operatorzy systemów 
przesyłowych w ramach projektu. 
Następnie krajowe organy regulacyjne 
oceniają w stosownych przypadkach, czy 
ze względu na włączenie kosztów 
inwestycyjnych do opłat taryfowych mogą 
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wystąpić problemy z przystępnością 
cenową.

Poprawka 165

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokonując transgranicznej alokacji 
kosztów, właściwe krajowe organy 
regulacyjne, w porozumieniu 
z zainteresowanymi operatorami systemów 
przesyłowych, dążą do osiągnięcia 
wzajemnego porozumienia między innymi 
w oparciu o informacje określone w ust. 3 
lit. a) i b). Ich ocena opiera się na tym 
samym scenariuszu co scenariusz 
wykorzystany w procesie wyboru na 
potrzeby sporządzenia listy unijnej, na 
której umieszczono projekt będący 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Dokonując transgranicznej alokacji 
kosztów, właściwe krajowe organy 
regulacyjne, w porozumieniu 
z zainteresowanymi operatorami systemów 
przesyłowych, dążą do osiągnięcia 
wzajemnego porozumienia między innymi 
w oparciu o informacje określone w ust. 3 
lit. a) i b). Ich ocena uwzględnia wszystkie 
odpowiednie scenariusze, o których mowa 
w art. 12, oraz inne scenariusze 
planowania rozwoju sieci, umożliwiając 
rzetelną analizę wkładu projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w unijną politykę 
energetyczną w zakresie dekarbonizacji, 
integracji rynku, konkurencji, trwałości i 
bezpieczeństwa dostaw.

Poprawka 166

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takim przypadku lub na wniosek co 
najmniej jednego z właściwych krajowych 
organów regulacyjnych decyzję w sprawie 
wniosku inwestycyjnego obejmującego 
transgraniczną alokację kosztów, o którym 
mowa w ust. 3, a także w sprawie 
konieczności włączenia całkowitego kosztu 
inwestycji jako poddanego alokacji 
transgranicznej do opłat taryfowych 
podejmuje Agencja w terminie trzech 
miesięcy od daty przekazania sprawy 

W takim przypadku lub na wspólny 
wniosek właściwych krajowych organów 
regulacyjnych decyzję w sprawie wniosku 
inwestycyjnego obejmującego 
transgraniczną alokację kosztów, o którym 
mowa w ust. 3, podejmuje Agencja 
w terminie trzech miesięcy od daty 
przekazania sprawy Agencji.
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Agencji.

Poprawka 167

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Agencji opiera się na tym samym 
scenariuszu co scenariusz wykorzystany 
w procesie selekcji na potrzeby 
sporządzenia listy unijnej, na której 
umieszczono projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.

Ocena Agencji uwzględnia wszystkie 
odpowiednie scenariusze, o których mowa 
w art. 12, oraz inne scenariusze 
planowania rozwoju sieci, umożliwiając 
rzetelną analizę wkładu projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w unijną politykę 
energetyczną w zakresie dekarbonizacji, 
integracji rynku, konkurencji, trwałości i 
bezpieczeństwa dostaw.

Poprawka 168

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Do dnia [31 grudnia 2022 r.] 
Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
zawierające wiążące wytyczne w celu 
zapewnienia jednolitych warunków 
wykonywania niniejszego artykułu oraz 
transgranicznego podziału kosztów sieci 
przesyłowych energii morskiej ze źródeł 
odnawialnych, o którym mowa w art. 15 
ust. 1. Wytyczne odnoszą się również do 
szczególnej sytuacji sieci przesyłowych 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych 
w ramach projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
poprzez uwzględnienie zasad dotyczących 
sposobu koordynowania ich 
transgranicznej alokacji kosztów 
z finansowymi, rynkowymi i politycznymi 
uzgodnieniami podłączonych do nich 
morskich obiektów wytwarzania energii. 

10. Do dnia [31 grudnia 2022 r.] 
Agencja przyjmuje zalecenie w celu 
określenia dobrych praktyk w zakresie 
rozpatrywania wniosków inwestycyjnych 
dotyczących projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Zalecenie jest regularnie aktualizowane w 
miarę potrzeb oraz w celu zapewnienia 
spójności z zasadami transgranicznego 
podziału kosztów sieci przesyłowych 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych, 
o którym mowa w art. 15 ust. 1. 
Przyjmując lub zmieniając zalecenie, 
Agencja przeprowadza szeroko zakrojone 
konsultacje z udziałem wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron.
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Przyjmując lub zmieniając wytyczne, 
Komisja konsultuje się z ACER, ENTSO 
energii elektrycznej, ENTSO gazu oraz, 
w stosownych przypadkach, z innymi 
zainteresowanymi stronami. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 21 ust. 2.

Poprawka 169

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Projekty będące przedmiotem 
wzajemnego zainteresowania są 
utożsamiane z projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania i 
kwalifikują się do decyzji o 
transgranicznej alokacji kosztów w 
odniesieniu do części kosztów 
inwestycyjnych zlokalizowanych na 
terytorium Unii lub w państwach 
stosujących dorobek prawny Unii, które 
zawarły umowę z Unią.

Poprawka 170

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należące do 
kategorii określonych w załączniku II pkt 1 
lit. a), b), c) i e) oraz załączniku II pkt 3, 
z wyłączeniem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej 
w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, również kwalifikują się do 
unijnej pomocy finansowej w formie 
dotacji na roboty, w przypadku gdy 
spełniają wszystkie następujące kryteria:

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należące do 
kategorii określonych w załączniku II pkt 1 
lit. a), aa), b), c) i e) oraz załączniku II 
pkt 3, z wyłączeniem projektów 
dotyczących magazynowania energii 
elektrycznej w zbiornikach elektrowni 
szczytowo-pompowych, również 
kwalifikują się do unijnej pomocy 
finansowej w formie dotacji na roboty, 
w przypadku gdy spełniają wszystkie 
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następujące kryteria:

Poprawka 171

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) analiza kosztów i korzyści danego 
projektu przeprowadzona zgodnie z art. 16 
ust. 3 lit. a) dostarcza dowodów na 
istnienie znaczących pozytywnych efektów 
zewnętrznych, takich jak bezpieczeństwo 
dostaw, elastyczność systemu, solidarność 
lub innowacje;

a) analiza kosztów i korzyści danego 
projektu przeprowadzona zgodnie z art. 16 
ust. 3 lit. a) dostarcza dowodów na 
istnienie znaczących pozytywnych efektów 
zewnętrznych, takich jak bezpieczeństwo 
dostaw, elastyczność systemu, solidarność, 
innowacje lub zrównoważoność;

Poprawka 172

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w świetle planu operacyjnego 
i innych ocen przeprowadzonych 
w szczególności przez potencjalnych 
inwestorów, kredytodawców lub krajowe 
organy regulacyjne, projekt nie jest 
ekonomicznie opłacalny. Ocena 
ekonomicznej opłacalności projektu 
uwzględnia decyzję w sprawie zachęt oraz 
jej uzasadnienie, o którym mowa w art. 17 
ust. 2.

c) w świetle planu operacyjnego 
i innych ocen przeprowadzonych 
w szczególności przez potencjalnych 
inwestorów, kredytodawców lub krajowe 
organy regulacyjne, projekt nie może być 
finansowany za pośrednictwem rynku lub 
ram regulacyjnych. Przy ocenie, czy dany 
projekt wymaga wsparcia finansowego 
Unii, uwzględnia się decyzję w sprawie 
przyznania zachęt, o której mowa w art. 17 
ust. 2, oraz jej uzasadnienie.

Poprawka 173

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należące do 

4. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należące do 
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kategorii określonych w załączniku II pkt 1 
lit. d), pkt 2 i 5 również kwalifikują się do 
unijnej pomocy finansowej w formie 
dotacji na roboty, jeżeli zainteresowani 
projektodawcy mogą wyraźnie wykazać 
znaczące pozytywne efekty zewnętrzne, 
takie jak bezpieczeństwo dostaw, 
elastyczność systemu, solidarność lub 
innowacje, wywoływane przez projekty 
oraz przedstawić jednoznaczne dowody na 
ich brak opłacalności ekonomicznej, 
zgodnie z analizą kosztów i korzyści, 
planem operacyjnym i ocenami 
przeprowadzonymi w szczególności przez 
potencjalnych inwestorów lub 
kredytodawców, lub – w stosownych 
przypadkach – przez krajowy organ 
regulacyjny.

kategorii określonych w załączniku II pkt 1 
lit. d), pkt 2, 4, 5 i 5a również kwalifikują 
się do unijnej pomocy finansowej w formie 
dotacji na roboty, jeżeli zainteresowani 
projektodawcy mogą wyraźnie wykazać w 
ocenie przeprowadzonej przez właściwy 
organ krajowy znaczące pozytywne efekty 
zewnętrzne, takie jak bezpieczeństwo 
dostaw, elastyczność systemu, solidarność, 
innowacje lub zrównoważoność, 
wywoływane przez projekty oraz 
przedstawić jednoznaczne dowody na ich 
brak opłacalności ekonomicznej, zgodnie 
z analizą kosztów i korzyści, planem 
operacyjnym i ocenami przeprowadzonymi 
w szczególności przez potencjalnych 
inwestorów lub kredytodawców, lub – 
w stosownych przypadkach – przez 
krajowy organ regulacyjny.

Poprawka 174

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Do unijnej pomocy finansowej w 
formie dotacji na budowanie zdolności, 
rozwój umiejętności i szkolenia 
kwalifikuje się wsparcie na rzecz 
umożliwiania zainteresowanym stronom 
wypełniania ich roli w komitecie 
zainteresowanych stron.

Poprawka 175

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria szczególne określone w art. 4 
ust. 3 oraz parametry określone w art. 4 
ust. 5 stosuje się do celów ustalania 
kryteriów przyznawania unijnej pomocy 
finansowej w rozporządzeniu (UE) … [w 

Kryteria szczególne określone w art. 4 
ust. 3 oraz parametry określone w art. 4 
ust. 5 uwzględnia się do celów ustalania 
kryteriów przyznawania unijnej pomocy 
finansowej w rozporządzeniu (UE) … [w 
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sprawie instrumentu „Łącząc Europę” 
w brzmieniu proponowanym 
w dokumencie COM(2018) 438].

sprawie instrumentu „Łącząc Europę” 
w brzmieniu proponowanym 
w dokumencie COM(2018) 438].

Poprawka 176

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) postępów poczynionych w zakresie 
planowania, rozwoju, budowy i oddania do 
użytku sieci przesyłowych energii morskiej 
ze źródeł odnawialnych oraz umożliwienia 
wykorzystywania energii z morskich 
źródeł odnawialnych;

d) postępów poczynionych w zakresie 
planowania, rozwoju, budowy i oddania do 
użytku sieci przesyłowych energii morskiej 
ze źródeł odnawialnych oraz 
infrastruktury energetycznej dla morskiej 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, a także umożliwienia 
wykorzystywania energii z morskich 
źródeł odnawialnych;

Poprawka 177

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w odniesieniu do sektorów energii 
elektrycznej i wodoru: zmiany poziomu 
połączeń międzysystemowych państw 
członkowskich i odpowiadającej mu 
zmiany cen energii, jak również liczby 
przypadków awarii systemu sieciowego, 
ich przyczyn i związanych z nimi kosztów 
ekonomicznych;

e) w odniesieniu do sektorów energii 
elektrycznej i wodoru: zmiany poziomu 
połączeń międzysystemowych państw 
członkowskich lub osiągniętego poziomu 
elastyczności i odpowiadającej mu zmiany 
cen energii, jak również liczby 
przypadków awarii systemu sieciowego, 
ich przyczyn i związanych z nimi kosztów 
ekonomicznych, a także wkładu na rzecz 
integracji systemów energetycznych;

Poprawka 178

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera f – podpunkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) przeglądu najlepszych 
i innowacyjnych praktyk w odniesieniu do 
udziału zainteresowanych stron 
i łagodzenia oddziaływania na środowisko 
podczas procesów wydawania pozwoleń 
i realizacji projektów, w tym 
przystosowania się do zmiany klimatu;

(iii) przeglądu najlepszych 
i innowacyjnych praktyk w odniesieniu do 
udziału zainteresowanych stron 
i łagodzenia oddziaływania na środowisko 
podczas procesów wydawania pozwoleń 
i realizacji projektów, w tym 
alternatywnych rozwiązań i 
przystosowania się do zmiany klimatu;

Poprawka 179

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) efektywności niniejszego 
rozporządzenia pod względem wkładu 
w osiągnięcie celów dotyczących klimatu 
i energii do 2030 r., a w dłuższej 
perspektywie – osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do 2050 r.

h) efektywności niniejszego 
rozporządzenia pod względem wkładu 
w osiągnięcie celów dotyczących klimatu 
i energii do 2030 r., a w dłuższej 
perspektywie – osiągnięcie neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r.

Poprawka 180

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
Przegląd

Do dnia 30 czerwca 2027 r. Komisja 
dokonuje przeglądu niniejszego 
rozporządzenia na podstawie wyników 
sprawozdawczości i oceny przewidzianych 
w art. 22, a także sprawozdań z wykonania 
i oceny przeprowadzonych na podstawie 
art. 22 i 23 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/11531a.
_________________
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1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 
z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę” i uchylające 
rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) 
nr 283/2014 (Dz.U. L 249 z 14.7.2021, 
s. 38).

Poprawka 181

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dane na temat głównych 
przewidywanych korzyści wynikających 
z projektów i kosztów projektów, 
z wyjątkiem wszelkich szczególnie 
chronionych informacji handlowych;

c) dane na temat głównych 
przewidywanych korzyści wynikających 
z projektów, wpływu projektów na cele, o 
których mowa w art. 1, i kosztów 
projektów, z wyjątkiem wszelkich 
szczególnie chronionych informacji 
handlowych;

Poprawka 182

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a
Okres przejściowy

1. W okresie przejściowym do 
transportu lub magazynowania wstępnie 
zdefiniowanej mieszaniny wodoru i gazu 
ziemnego lub biometanu można stosować 
obiekty przeprojektowane z instalacji gazu 
ziemnego przeznaczone specjalnie do 
wykorzystania na potrzeby wodoru i 
należące do kategorii infrastruktury 
energetycznej określonej w pkt 3 
załącznika II.
2. W okresie przejściowym 
projektodawcy ściśle współpracują przy 
opracowywaniu i realizacji projektów w 



RR\1240105PL.docx 103/379 PE691.151v02-00

PL

celu zapewnienia interoperacyjności 
sąsiadujących sieci.
3. Okres przejściowy trwa do 31 
grudnia 2029 r., natomiast 
kwalifikowalność do uzyskania unijnej 
pomocy finansowej na mocy art. 18 
kończy się w dniu 31 grudnia 2027 r. 
Projektodawca wykazuje, w jaki sposób 
zagwarantuje, będąc do tego 
zobowiązanym na mocy umowy, że do 
końca tego okresu przejściowego obiekty, 
o których mowa w ust. 1, przestaną być 
obiektami gazu ziemnego i staną się 
obiektami przeznaczonymi do wodoru 
zgodnie z pkt 3 załącznika II, i 
przedstawia dowody na zwiększone 
wykorzystanie wodoru w okresie 
przejściowym. Dowody takie obejmują 
ocenę podaży i popytu na wodór 
odnawialny lub niskowęglowy oraz 
obliczenie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych możliwej dzięki 
projektowi, przy czym oba te elementy 
wraz z terminowym wdrożeniem podlegają 
regularnej weryfikacji przez Komisję. 
Warunek ten jest również zawarty w 
umowie o udzielenie dotacji w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę”.
4. Oceniając projekty kandydujące 
wchodzące w zakres niniejszego artykułu, 
grupy i Komisja sprawdzają, czy dane 
obiekty faktycznie są zaprojektowane do 
przekształcenia na infrastrukturę 
wodorową pod koniec okresu 
przejściowego, czy nie posłużą do 
przedłużania przesyłu gazu ziemnego i czy 
zapewnią transgraniczną 
interoperacyjność sąsiadujących sieci.

Poprawka 183

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24b
Odstępstwo dla projektów dotyczących 

gazu ziemnego
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 
ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 4 ust. 2-5 
niniejszego rozporządzenia projekty 
dotyczące gazu ziemnego ujęte w czwartej 
lub piątej unijnej liście ustanowionej na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr 
347/2013, mogą zostać włączone do 
pierwszej unijnej listy przyjętej zgodnie z 
art. 3 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, 
pod warunkiem że:
a)  dotyczą jednej z następujących 
kategorii infrastruktury energetycznej:
(i) gazociągi przesyłowe do transportu 
gazu ziemnego;
(ii) podziemne instalacje do odbioru, 
magazynowania i regazyfikacji lub 
rozprężania skroplonego gazu 
naturalnego (LNG) lub sprężonego gazu 
naturalnego (CNG) lub
(iii) wszelkie urządzenia lub instalacje 
istotne dla pewnej, bezpiecznej i 
efektywnej eksploatacji systemu lub 
zapewniające dwukierunkową 
przepustowość, w tym tłocznie gazu;
b) przyczyniają się w znacznym 
stopniu do zrównoważonego rozwoju, w 
tym poprzez usprawnienie przejścia od 
stałych paliw kopalnych, w szczególności 
węgla kamiennego, brunatnego, torfu i 
łupków bitumicznych, na gaz ziemny, jak 
przewidziano w zintegrowanych 
krajowych planach w dziedzinie klimatu i 
energii, o których mowa w art. 3 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/19991a, 
poprzez ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i poprawę jakości 
powietrza;
c) są niezbędne do uzupełnienia 
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brakujących połączeń międzysystemowych 
między państwami członkowskimi;
d) przyczyniają się do realizacji celów 
Unii w zakresie dekarbonizacji, w tym 
poprzez integrację energii ze źródeł 
odnawialnych oraz
e) znacząco przyczyniają się do 
spełnienia co najmniej jednego z 
następujących kryteriów szczególnych:
(i)  integracja rynku, w tym poprzez 
eliminację odizolowania co najmniej 
jednego państwa członkowskiego oraz 
ograniczenie wąskich gardeł 
w infrastrukturze energetycznej; 
interoperacyjność i elastyczność systemu;
(ii)  bezpieczeństwo dostaw, w tym 
dzięki odpowiednim połączeniom oraz 
dywersyfikacji źródeł dostaw, dostawców i 
tras przesyłu;
(iii) konkurencja, w tym dzięki 
dywersyfikacji źródeł dostaw, dostawców i 
tras przesyłu.
2. Projekty dotyczące gazu ziemnego, 
o których mowa w ust. 1, nie kwalifikują 
się do unijnej pomocy finansowej na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
2021/1153.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE 
i (UE) 2015/652 oraz uchylenia 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 
(Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).
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Poprawka 184

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1
Rozporządzenie (UE) 2019/942
Artykuł 11 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wypełnia obowiązki określone 
w art. 5, art. 11 ust. 2, 8, 9, 10, art. 12, 13 
oraz art. 17 ust. 5 [rozporządzenia TEN-E 
w brzmieniu proponowanym 
w dokumencie COM(2020) 824] oraz 
w pkt 12 załącznika III do tego 
rozporządzenia;

c) wypełnia obowiązki określone 
w art. 5, art. 11 ust. 2, 9, 10, art. 12, 13 
oraz art. 17 ust. 5 [rozporządzenia TEN-E 
w brzmieniu proponowanym 
w dokumencie COM(2020) 824] oraz 
w pkt 12 załącznika III do tego 
rozporządzenia;

Poprawka 185

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1
Rozporządzenie (UE) 2019/942
Artykuł 11 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) podejmuje decyzje w sprawie 
zatwierdzenia przyrostowych zmian 
w metodykach przeprowadzania analizy 
kosztów i korzyści zgodnie z art. 11 ust. 6 
i decyzje dotyczące wniosków 
inwestycyjnych, w tym dotyczące 
transgranicznej alokacji kosztów, na 
podstawie art. 16 ust. 6 [rozporządzenia 
TEN-E w brzmieniu proponowanym 
w dokumencie COM(2020) 824].”.

d) podejmuje decyzje dotyczące 
wniosków inwestycyjnych, w tym 
dotyczące transgranicznej alokacji 
kosztów, na podstawie art. 16 ust. 6 
[rozporządzenia TEN-E w brzmieniu 
proponowanym w dokumencie 
COM(2020) 824].

Poprawka 186

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie (UE) nr 347/2013 traci 
moc z dniem [1 stycznia 2022 r.] Niniejsze 
rozporządzenie nie powoduje powstania 

Rozporządzenie (UE) nr 347/2013 traci 
moc z dniem [1 stycznia 2022 r.] 
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jakichkolwiek praw w odniesieniu do 
projektów wymienionych w załącznikach 
do rozporządzenia (UE) nr 347/2013.

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, nie powoduje ono powstania 
jakichkolwiek praw w odniesieniu do 
projektów wymienionych w załącznikach 
do rozporządzenia (UE) nr 347/2013.
Decyzje w sprawie transgranicznej 
alokacji kosztów wydane na podstawie art. 
12 rozporządzenia (UE) nr 347/2013 i 
odnoszące się do projektów, w przypadku 
których rozpoczęto przynajmniej etap 
budowy, zachowują ważność. Niniejsze 
rozporządzenie ma zastosowanie do tych 
decyzji.

Poprawka 187

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Północnomorska sieć przesyłowa morskiej 
energii wiatrowej: rozwój zintegrowanej 
morskiej sieci elektroenergetycznej i 
związanych z nią połączeń 
międzysystemowych na Morzu 
Północnym, Morzu Irlandzkim, kanale La 
Manche, i na sąsiednich wodach, mających 
służyć do przesyłu energii elektrycznej z 
morskich odnawialnych źródeł energii do 
ośrodków poboru i składowania oraz do 
zwiększenia transgranicznej wymiany 
energii elektrycznej.

Północnomorskie sieci przesyłowe 
morskiej energii wiatrowej: rozwój 
morskiej sieci elektroenergetycznej, 
zintegrowanej morskiej sieci 
elektroenergetycznej lub sieci wodorowej 
oraz związanych z nimi połączeń 
międzysystemowych na Morzu 
Północnym, Morzu Irlandzkim, Kanale La 
Manche, i na sąsiednich wodach, mających 
służyć do przesyłu energii elektrycznej lub 
wodoru z morskich odnawialnych źródeł 
energii do ośrodków poboru i składowania 
lub do zwiększenia transgranicznej 
wymiany energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 188

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 5 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich w sieci przesyłowej 
energii morskiej: rozwój zintegrowanej 
morskiej sieci elektroenergetycznej i 
związanych z nią połączeń 
międzysystemowych na Morzu Bałtyckim i 
na sąsiednich wodach, mających służyć do 
przesyłu energii elektrycznej z morskich 
odnawialnych źródeł energii do ośrodków 
poboru i składowania oraz do zwiększenia 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.

Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich w sieciach 
przesyłowych energii morskiej: rozwój 
morskiej sieci elektroenergetycznej lub 
zintegrowanej morskiej sieci 
elektroenergetycznej lub sieci wodorowej 
i związanych z nią połączeń 
międzysystemowych na Morzu Bałtyckim i 
na sąsiednich wodach, mających służyć do 
przesyłu energii elektrycznej lub wodoru 
z morskich odnawialnych źródeł energii do 
ośrodków poboru i składowania lub do 
zwiększenia transgranicznej wymiany 
energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 189

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Południowo-wschodnia sieć przesyłowa 
energii morskiej: rozwój zintegrowanej 
morskiej sieci elektroenergetycznej i 
związanych z nią połączeń 
międzysystemowych na Morzu 
Śródziemnym, Morzu Czarnym i na 
sąsiednich wodach, mających służyć do 
przesyłu energii elektrycznej z morskich 
odnawialnych źródeł energii do ośrodków 
poboru i składowania oraz do zwiększenia 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.

Południowo-wschodnie sieci przesyłowe 
energii morskiej: rozwój morskiej sieci 
elektroenergetycznej lub zintegrowanej 
morskiej sieci elektroenergetycznej lub 
sieci wodorowej i związanych z nią 
połączeń międzysystemowych na Morzu 
Śródziemnym, Morzu Czarnym i na 
sąsiednich wodach, mających służyć do 
przesyłu energii elektrycznej lub wodoru 
z morskich odnawialnych źródeł energii do 
ośrodków poboru i składowania lub do 
zwiększenia transgranicznej wymiany 
energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 190

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 7 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sieć przesyłowa energii morskiej 
w Południowo-Zachodniej Europie: rozwój 
zintegrowanej morskiej sieci 
elektroenergetycznej i związanych z nią 
połączeń międzysystemowych na wodach 
północnego Oceanu Atlantyckiego, 
mających służyć do przesyłu energii 
elektrycznej z morskich odnawialnych 
źródeł energii do ośrodków poboru i 
składowania oraz do zwiększenia 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.

Sieci przesyłowe energii morskiej 
w Południowo-Zachodniej Europie: rozwój 
morskiej sieci elektroenergetycznej lub 
zintegrowanej morskiej sieci 
elektroenergetycznej lub sieci wodorowej i 
związanych z nią połączeń 
międzysystemowych na wodach 
północnego Oceanu Atlantyckiego, 
mających służyć do przesyłu energii 
elektrycznej lub wodoru z morskich 
odnawialnych źródeł energii do ośrodków 
poboru i składowania lub do zwiększenia 
transgranicznej wymiany energii ze źródeł 
odnawialnych.

Poprawka 191

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) Połączenia międzysystemowe dla 
wodoru w Europie Zachodniej: 
infrastruktura wodorowa umożliwiająca 
powstanie zintegrowanej wodorowej sieci 
szkieletowej łączącej państwa w regionie 
i zaspokajającej ich szczególne potrzeby 
infrastrukturalne w zakresie wodoru 
poprzez wsparcie powstania ogólnounijnej 
sieci transportu wodoru.

8) Połączenia międzysystemowe dla 
wodoru w Europie Zachodniej: 
infrastruktura wodorowa i przekształcenie 
istniejącej infrastruktury gazu ziemnego 
w celu umożliwienia powstania 
zintegrowanej wodorowej sieci 
szkieletowej łączącej państwa w regionie 
i zaspokajającej ich szczególne potrzeby 
infrastrukturalne w zakresie wodoru 
poprzez wsparcie powstania ogólnounijnej 
sieci transportu wodoru.

Poprawka 192

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektrolizery: wspieranie wdrażania 
zastosowań do celów przetwarzania energii 
elektrycznej w gaz służących do 

Elektrolizery: wspieranie wdrażania 
zastosowań do celów przetwarzania energii 
elektrycznej w gaz i w paliwa ciekłe 
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umożliwienia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i przyczyniających się do 
bezpiecznego, wydajnego i niezawodnego 
funkcjonowania systemu oraz integracji 
inteligentnych systemów energetycznych. 
Zainteresowane państwa członkowskie: 
Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, 
Czechy, Grecja, Niemcy, Polska, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy.

służących do umożliwienia redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i przyczyniających 
się do bezpiecznego, wydajnego i 
niezawodnego funkcjonowania systemu 
oraz integracji inteligentnych systemów 
energetycznych. Zainteresowane państwa 
członkowskie: Austria, Belgia, Dania, 
Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, 
Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia i 
Włochy.

Poprawka 193

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Połączenia międzysystemowe dla wodoru 
w Europie Środkowo-Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej: infrastruktura 
wodorowa umożliwiająca powstanie 
zintegrowanej wodorowej sieci 
szkieletowej łączącej państwa w regionie i 
zaspokajającej ich szczególne potrzeby 
infrastrukturalne w zakresie wodoru 
poprzez wsparcie powstania ogólnounijnej 
sieci transportu wodoru.

Połączenia międzysystemowe dla wodoru 
w Europie Środkowo-Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej: infrastruktura 
wodorowa i przekształcenie istniejącej 
infrastruktury gazu ziemnego w celu 
umożliwienia powstania zintegrowanej 
wodorowej sieci szkieletowej łączącej 
państwa w regionie i zaspokajającej ich 
szczególne potrzeby infrastrukturalne 
w zakresie wodoru poprzez wsparcie 
powstania ogólnounijnej sieci transportu 
wodoru.

Poprawka 194

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 9 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektrolizery: wspieranie wdrażania 
zastosowań do celów przetwarzania energii 
elektrycznej w gaz służących do 
umożliwienia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i przyczyniających się do 
bezpiecznego, wydajnego i niezawodnego 
funkcjonowania systemu oraz integracji 
inteligentnych systemów energetycznych. 
Zainteresowane państwa członkowskie: 

Elektrolizery: wspieranie wdrażania 
zastosowań do celów przetwarzania energii 
elektrycznej w gaz i w paliwa ciekłe 
służących do umożliwienia redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i przyczyniających 
się do bezpiecznego, wydajnego i 
niezawodnego funkcjonowania systemu 
oraz integracji inteligentnych systemów 
energetycznych. Zainteresowane państwa 
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Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, 
Czechy, Grecja, Niemcy, Polska, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy.

członkowskie: Austria, Bułgaria, 
Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Niemcy, 
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Węgry i Włochy.

Poprawka 195

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich w odniesieniu do 
wodoru: infrastruktura wodorowa 
umożliwiająca powstanie zintegrowanej 
wodorowej sieci szkieletowej łączącej 
państwa w regionie i zaspokajającej ich 
szczególne potrzeby infrastrukturalne w 
zakresie wodoru poprzez wsparcie 
powstania ogólnounijnej sieci transportu 
wodoru.

Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich w odniesieniu do 
wodoru: infrastruktura wodorowa i 
przekształcenie istniejącej infrastruktury 
gazu ziemnego w celu umożliwienia 
powstania zintegrowanej wodorowej sieci 
szkieletowej łączącej państwa w regionie 
i zaspokajającej ich szczególne potrzeby 
infrastrukturalne w zakresie wodoru 
poprzez wsparcie powstania ogólnounijnej 
sieci transportu wodoru.

Poprawka 196

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 10 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektrolizery: wspieranie wdrażania 
zastosowań do celów przetwarzania energii 
elektrycznej w gaz służących do 
umożliwienia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i przyczyniających się do 
bezpiecznego, wydajnego i niezawodnego 
funkcjonowania systemu oraz integracji 
inteligentnych systemów energetycznych. 
Zainteresowane państwa członkowskie: 
Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, 
Niemcy, Polska i Szwecja.

Elektrolizery: wspieranie wdrażania 
zastosowań do celów przetwarzania energii 
elektrycznej w gaz i w paliwa ciekłe 
służących do umożliwienia redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i przyczyniających 
się do bezpiecznego, wydajnego i 
niezawodnego funkcjonowania systemu 
oraz integracji inteligentnych systemów 
energetycznych. Zainteresowane państwa 
członkowskie: Dania, Estonia, Finlandia, 
Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska i Szwecja.
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Poprawka 197

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Stosowanie inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych: przyjęcie 
technologii inteligentnych sieci w całej 
Unii w celu skutecznej integracji zachowań 
i działań wszystkich użytkowników 
podłączonych do sieci 
elektroenergetycznej, w szczególności 
wytwarzania dużych ilości energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
rozproszonych i reakcji strony popytowej.

11) Stosowanie inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych: przyjęcie 
technologii inteligentnych sieci w całej 
Unii w celu skutecznej integracji zachowań 
i działań wszystkich użytkowników 
podłączonych do sieci 
elektroenergetycznej, w szczególności 
wytwarzania dużych ilości energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
rozproszonych, reakcji strony popytowej, 
magazynowania energii, pojazdów 
elektrycznych i innych źródeł 
elastyczności.

Poprawka 198

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Transgraniczne sieci dwutlenku 
węgla: stworzenie infrastruktury transportu 
dwutlenku węgla między państwami 
członkowskimi i w relacji z sąsiadującymi 
państwami trzecimi w ramach stosowania 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla.

12) Transgraniczne sieci dwutlenku 
węgla: stworzenie infrastruktury 
transportowej różnych rodzajów transportu 
i infrastruktury składowania dwutlenku 
węgla między państwami członkowskimi 
oraz z sąsiadującymi państwami trzecimi w 
odniesieniu do dwutlenku węgla 
wychwytywanego w klastrach 
przemysłowych z myślą o jego stałym 
geologicznym składowaniu.

Poprawka 199

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) System lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia: modernizacja systemów 
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lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ułatwienia korzystania z energii cieplnej i 
chłodniczej ze źródeł odnawialnych, w tym 
poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego 
i chłodu odpadowego oraz zwiększenie 
elastyczności systemu energetycznego 
poprzez przetwarzanie energii elektrycznej 
w ciepło.
Zainteresowane państwa członkowskie: 
wszystkie.

Poprawka 200

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) linie napowietrzne wysokiego 
napięcia, o ile zostały zaprojektowane dla 
napięcia 220 kV lub wyższego, oraz 
podziemne i podmorskie kable przesyłowe, 
o ile zostały zaprojektowane dla napięcia 
150 kV lub wyższego;

a) linie napowietrzne wysokiego 
napięcia, o ile zostały zaprojektowane dla 
napięcia 220 kV lub wyższego, w tym 
wszelkie urządzenia pozwalające na 
przesył energii elektrycznej o wysokim lub 
najwyższym napięciu, w tym linie 
napowietrzne wysokiego napięcia 
obejmujące linie wewnętrzne państw 
członkowskich (obejmujące połączenia 
między wyspami, a także połączenia 
między wyspami a częścią kontynentalną i 
połączenia między państwami 
członkowskimi) oraz podziemne i 
podmorskie kable przesyłowe, o ile zostały 
zaprojektowane dla napięcia 110 kV lub 
wyższego;

Poprawka 201

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wszelkie urządzenia lub instalacje 
należące do kategorii, o której mowa w lit. 
a), umożliwiające przesyłanie morskiej 
energii elektrycznej ze źródeł 
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odnawialnych z morskich obiektów 
wytwarzania energii („infrastruktura 
energetyczna dla morskiej energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych”);

Poprawka 202

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) instalacje magazynowania energii 
elektrycznej przeznaczone do stałego lub 
czasowego magazynowania energii 
elektrycznej w obiektach naziemnych lub 
podziemnych lub w geologicznych 
obiektach magazynowania, pod warunkiem 
że są bezpośrednio połączone z liniami 
przesyłowymi wysokiego napięcia 
zaprojektowanymi dla napięcia 110 kV lub 
większego;

b) instalacje magazynowania energii 
przeznaczone do magazynowania energii 
lub do stałego lub czasowego zapewniania 
elastyczności systemu energii elektrycznej, 
także w formie zagregowanej, w obiektach 
naziemnych lub podziemnych lub w 
geologicznych obiektach magazynowania, 
pod warunkiem że są bezpośrednio 
połączone z liniami przesyłowymi 
wysokiego napięcia zaprojektowanymi dla 
napięcia 110 kV lub większego; w 
przypadku państw członkowskich 
posiadających jedynie linie o niższym 
napięciu próg ten nie ma zastosowania, 
jeżeli jest to należycie uzasadnione; 
odroczenie końcowego zużycia energii 
elektrycznej w stosunku do momentu jej 
wytworzenia lub przekształcenie tej 
energii w taką formę energii, którą można 
magazynować, zachowanie tej energii i jej 
późniejsze ponowne przekształcenie w 
energię elektryczną lub wykorzystanie jej 
jako innego nośnika energii;

Poprawka 203

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wszelkie urządzenia lub instalacje 
umożliwiające elektryfikację transportu, w 
szczególności infrastruktura ładowania w 
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ramach sieci bazowej TEN-T;

Poprawka 204

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) systemy i części składowe 
integrujące ICT poprzez operacyjne 
platformy cyfrowe, systemy sterujące i 
technologie czujników zarówno na 
poziomie przesyłu, jak i na poziomie 
dystrybucji systemami średniego napięcia, 
za pośrednictwem których dąży się do 
powstania bardziej wydajnych i 
inteligentnych sieci przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej, zwiększenia zdolności 
do integracji nowych form wytwarzania, 
magazynowania i poboru oraz 
ułatwiających tworzenie nowych modeli 
biznesowych i struktur rynku;

d) systemy i części składowe 
integrujące ICT poprzez operacyjne 
platformy cyfrowe, systemy sterujące i 
technologie czujników zarówno na 
poziomie przesyłu, jak i na poziomie 
dystrybucji, za pośrednictwem których 
dąży się do powstania bardziej wydajnych i 
inteligentnych sieci przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej, zwiększenia zdolności 
do integracji nowych form wytwarzania, 
magazynowania energii, poboru, reakcji 
strony popytowej oraz ułatwiających 
tworzenie nowych modeli biznesowych i 
struktur rynku;

Poprawka 205

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkie urządzenia lub instalacje 
należące do kategorii, o której mowa 
w lit. a), pełniące podwójną funkcję: 
połączenia międzysystemowe i przesył 
energii elektrycznej z morskich źródeł 
odnawialnych pochodzącej z morskich 
obiektów wytwarzania energii do co 
najmniej dwóch państw, jak również 
wszelkie sąsiednie urządzenia i instalacje 
mające zasadnicze znaczenie dla 
bezpiecznej, pewnej i efektywnej 
eksploatacji, w tym systemy ochronne, 
monitorujące i sterujące oraz niezbędne 
podstacje, jeżeli zapewniają one także 
interoperacyjność technologii, m.in. 

e) wszelkie urządzenia lub instalacje 
należące do kategorii, o której mowa 
w lit. a), pełniące podwójną funkcję: 
połączenia międzysystemowe i przesył 
energii elektrycznej z morskich źródeł 
odnawialnych pochodzącej z morskich 
obiektów wytwarzania energii do co 
najmniej dwóch państw, w tym rozbudowa 
tych urządzeń na lądzie oraz wzmocnienie 
sieci krajowej niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniej i niezawodnej sieci 
przesyłowej oraz do dostarczania energii 
elektrycznej wytworzonej na morzu do 
krajów śródlądowych, jak również 
wszelkie sąsiednie urządzenia i instalacje 
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kompatybilność interfejsów między 
różnymi technologiami („sieci przesyłowe 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych”).

mające zasadnicze znaczenie dla 
bezpiecznej, pewnej i efektywnej 
eksploatacji, w tym systemy ochronne, 
monitorujące i sterujące oraz niezbędne 
podstacje, jeżeli zapewniają one także 
interoperacyjność technologii, m.in. 
kompatybilność interfejsów między 
różnymi technologiami („sieci przesyłowe 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych”).

Poprawka 206

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) gazociągi przesyłowe do transportu 
wodoru, zapewniające dostęp do wielu 
użytkowników sieci na przejrzystych i 
niedyskryminacyjnych zasadach, które 
obejmują głównie rurociągi wodorowe 
wysokiego ciśnienia, z wyjątkiem 
rurociągów do lokalnej dystrybucji 
wodoru;

a) gazociągi wysokociśnieniowe do 
transportu wodoru w postaci ciekłej lub 
gazowej, łącznie z przekształconą 
infrastrukturą gazu ziemnego, 
zapewniające dostęp do wielu 
użytkowników sieci na przejrzystych 
i niedyskryminacyjnych zasadach, 
z wyjątkiem rurociągów do lokalnej 
dystrybucji wodoru;

Poprawka 207

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obiekty służące do odbioru, 
magazynowania oraz regazyfikacji lub 
rozprężania skroplonego wodoru lub 
wodoru trwale obecnego w innych 
substancjach chemicznych w celu 
wprowadzenia wodoru do sieci;

c) obiekty służące do odbioru, 
magazynowania oraz regazyfikacji lub 
rozprężania skroplonego wodoru lub 
wodoru trwale obecnego w innych 
substancjach chemicznych w celu 
wprowadzenia wodoru do rurociągów, o 
których mowa w lit. a), w stosownych 
przypadkach;

Poprawka 208
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) obiekty magazynowe połączone z 
sieciami energetycznymi, które 
umożliwiają integrację z sektorami energii 
elektrycznej, co pozwala na działanie 
systemów energetycznych w oparciu o 
różne nośniki energii;

Poprawka 209

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 3 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie urządzenia lub instalacje 
istotne dla pewnej, bezpiecznej i 
efektywnej eksploatacji instalacji 
wodorowej lub zapewniające 
dwukierunkową przepustowość, w tym 
tłocznie gazu.

d) wszelkie urządzenia lub instalacje 
istotne dla pewnej, bezpiecznej 
i efektywnej eksploatacji obiektów 
instalacji wodorowej, o których mowa w 
lit. a) –ca), lub zapewniające 
dwukierunkową przepustowość, w tym 
tłocznie gazu.

Poprawka 210

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 3 – litera d – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie obiekty wymienione w lit. a), b), 
c) i d) mogą być nowo wybudowanymi 
obiektami lub obiektami przekształconymi 
z gazu ziemnego przeznaczonymi dla 
wodoru lub połączeniem tych dwóch 
rodzajów.

Wszelkie obiekty wymienione w lit. a), b), 
c), ca) i d) mogą być nowo 
wybudowanymi obiektami lub obiektami 
przekształconymi z gazu ziemnego na 
wodór lub połączeniem tych dwóch 
rodzajów.

Poprawka 211

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 4 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) elektrolizery: (i) które mają 
zdolność wynoszącą co najmniej 100 MW, 
(ii) których produkcja jest zgodna z 
wymogiem dotyczącym ograniczeń emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia w 
wysokości 70 % w porównaniu z 
odpowiednikiem kopalnym wynoszącym 
94g CO2 e/MJ określonych w art. 25 ust. 2 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/200160 i załączniku V do 
tej dyrektywy. Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia oblicza się, 
stosując metodykę, o której mowa w art. 28 
ust. 5 dyrektywy (UE) 2018/2001, lub 
ewentualnie korzystając z normy ISO 
14067 lub ISO 14064-1. W stosownych 
przypadkach wymierne ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia są 
weryfikowane zgodnie z art. 30 dyrektywy 
(UE) 2018/2001 lub przez niezależną 
osobę trzecią, oraz (iii) które pełnią funkcję 
związaną z siecią;

a) elektrolizery: (i) które mają 
zdolność wynoszącą co najmniej 50 MW, 
dostarczaną przez pojedynczy elektrolizer 
lub zespół elektrolizerów tworzących jeden 
skoordynowany projekt, lub 30 MW w 
przypadku innowacyjnego pośredniego 
łańcucha wartości (np. morskich tras 
przesyłu za pomocą ciekłych organicznych 
nośników wodoru, ciekłego wodoru lub 
amoniaku); (ii) których produkcja jest 
zgodna z wymogiem dotyczącym 
ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w 
cyklu życia w wysokości 70 % w 
porównaniu z odpowiednikiem kopalnym 
wynoszącym 94 g CO2 e/MJ określonych 
w art. 25 ust. 2 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/200160 i 
załączniku V do tej dyrektywy. 
Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w cyklu życia oblicza się, stosując 
metodykę, o której mowa w art. 28 ust. 5 
dyrektywy (UE) 2018/2001, lub 
ewentualnie korzystając z normy ISO 
14067 lub ISO 14064-1. W stosownych 
przypadkach wymierne ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia są 
weryfikowane zgodnie z art. 30 dyrektywy 
(UE) 2018/2001 lub przez niezależną 
osobę trzecią, oraz (iii) które pełnią funkcję 
związaną z siecią;

__________________ __________________
60 Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82. 60 Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82.

Poprawka 212

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) powiązane urządzenia. b) powiązane urządzenia, w tym 
lądowe i morskie instalacje elektrolizerów 
przeznaczone do przekształcenia energii 
odnawialnej w wodór oraz przyłącza 
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gazociągowe do sieci.

Poprawka 213

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) specjalnie przeznaczone rurociągi, 
z wyłączeniem sieci rurociągów 
kopalnianych, wykorzystywane do 
transportu dwutlenku węgla z więcej niż 
jednego źródła, tj. instalacji 
przemysłowych (w tym elektrowni) 
wytwarzających gaz CO2 jako produkt 
spalania lub innych reakcji chemicznych z 
udziałem związków kopalnych i 
niekopalnych z zawartością węgla, w celu 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/31/WE61;

a) specjalnie przeznaczone rurociągi, 
z wyłączeniem sieci rurociągów 
kopalnianych, wykorzystywane do 
transportu dwutlenku węgla z więcej niż 
jednego klastra przemysłowego 
wytwarzającego gaz CO2 jako produkt 
spalania lub innych reakcji chemicznych z 
udziałem związków kopalnych i 
niekopalnych z zawartością węgla, w celu 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/31/WE 61;

__________________ __________________
61 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114. 61 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114.

Poprawka 214

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) specjalnie przeznaczone środki 
transportu, takie jak statki, barki, 
ciężarówki i pociągi, wykorzystywane do 
transportu dwutlenku węgla z kilku 
klastrów przemysłowych wytwarzających 
gaz CO2 jako produkt spalania lub innych 
reakcji chemicznych z udziałem związków 
kopalnych i niekopalnych z zawartością 
węgla, w celu stałego geologicznego 
składowania dwutlenku węgla zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/31/WE;
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Poprawka 215

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obiekty służące do skraplania i 
buforowego składowania dwutlenku węgla 
w celu jego dalszego transportu. Nie 
obejmuje to infrastruktury w ramach 
formacji geologicznej wykorzystywanej do 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
2009/31/WE oraz związanych z nią 
instalacji powierzchniowych i 
zatłaczających;

b) obiekty służące do skraplania i 
buforowego składowania dwutlenku węgla 
w celu jego dalszego transportu;

Poprawka 216

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) infrastruktura w ramach formacji 
geologicznej wykorzystywana do stałego 
geologicznego składowania dwutlenku 
węgla zgodnie z dyrektywą 2009/31/WE 
oraz związane z nią instalacje 
powierzchniowe i zatłaczające;

Poprawka 217

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) w przypadku lokalnego ogrzewania 
i chłodzenia:
systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia o całkowitej zainstalowanej 
mocy co najmniej 1000 MW całkowitej 
zainstalowanej mocy grzewczej lub 100 
MW całkowitej zainstalowanej mocy 
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chłodniczej spełniające co najmniej 
[jedno] z następujących kryteriów:
a) istnienie infrastruktury lokalnego 
ogrzewania do transportu gorącej pary 
lub wody bądź sieci dystrybucji do 
transportu schłodzonych cieczy w co 
najmniej jednej z następujących kategorii: 
niska temperatura chłodzenia (5-25 °C), 
niska temperatura (30-40 °C), średnia 
temperatura (40-90 °C) lub wysoka 
temperatura (co najmniej 100 °C),
b) obejmowanie źródeł ciepła 
wytwarzających ciepło i chłód z 
wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z 
definicją w art. 2 pkt 34 dyrektywy 
2012/27/UE, energii geotermalnej, pomp 
ciepła, bioenergii lub ciepła odpadowego i 
chłodu odpadowego;

Poprawka 218

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Jeżeli chodzi o infrastrukturę 
energetyczną wchodzącą w zakres 
kompetencji krajowych organów 
regulacyjnych, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, krajowych organów 
regulacyjnych, OSP, jak również Komisji, 
Agencji i w stosownych przypadkach 
ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO 
gazu.

1) Jeżeli chodzi o infrastrukturę 
energetyczną wchodzącą w zakres 
kompetencji krajowych organów 
regulacyjnych, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, krajowych organów 
regulacyjnych, OSP, OSD, jak również 
Komisji, Agencji, organizacji OSD UE 
i w stosownych przypadkach ENTSO 
energii elektrycznej lub ENTSO gazu.

Poprawka 219

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) W przypadkach stosownych z 4) W przypadkach stosownych 
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punktu widzenia realizacji odpowiedniego 
priorytetu wskazanego w załączniku I 
każda grupa zaprasza projektodawców, 
których projekty potencjalnie kwalifikują 
się do zaliczenia do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
a także przedstawicieli administracji 
krajowej, organów regulacyjnych i OSP z 
państw trzecich. Decyzję o zaproszeniu 
przedstawicieli państw trzecich podejmuje 
się w drodze konsensusu.

z punktu widzenia realizacji 
odpowiedniego priorytetu wskazanego 
w załączniku I każda grupa zaprasza 
projektodawców, których projekty 
potencjalnie kwalifikują się do zaliczenia 
do projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, a także 
przedstawicieli administracji krajowej, 
organów regulacyjnych, władz lokalnych i 
społeczeństwa obywatelskiego i OSP 
z państw trzecich. Decyzję o zaproszeniu 
przedstawicieli państw trzecich podejmuje 
się w drodze konsensusu.

Poprawka 220

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Każda grupa zaprasza, w 
stosownych przypadkach, organizacje 
reprezentujące odpowiednie 
zainteresowane strony – a jeżeli uzna to za 
stosowne, bezpośrednio zainteresowane 
strony – w tym producentów, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, dostawców i 
konsumentów, a także organizacje 
działające na rzecz ochrony środowiska. 
Grupa może organizować posiedzenia lub 
konsultacje w przypadkach, w których jest 
to właściwe ze względu na wykonanie jej 
zadań.

5) Każda grupa zaprasza, w 
stosownych przypadkach, organizacje 
reprezentujące odpowiednie 
zainteresowane strony – a jeżeli uzna to za 
stosowne, bezpośrednio zainteresowane 
strony – w tym producentów, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, dostawców i 
konsumentów, a także organizacje 
działające na rzecz ochrony środowiska i 
przedstawicieli społeczności lokalnych. 
Grupa organizuje posiedzenia lub 
konsultacje w przypadkach, w których jest 
to właściwe ze względu na wykonanie jej 
zadań.

Poprawka 221

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wskazanie kategorii projektu, jak 
określono w załączniku II;
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Poprawka 222

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Z dniem 1 stycznia 2024 r. 
proponowane projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
dotyczące wodoru i należące do kategorii 
określonych w załączniku II pkt 3 stanowią 
element ostatniego dostępnego 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci gazu opracowanego przez 
ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

4) Z dniem 1 stycznia 2024 r. 
proponowane projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
dotyczące wodoru i należące do kategorii 
określonych w załączniku II pkt 3 stanowią 
element ostatniego dostępnego 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci gazu opracowanego przez 
ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009, w 
ścisłej współpracy z projektodawcami 
projektów dotyczących wodoru i z 
należytym uwzględnieniem opinii Agencji, 
o której mowa w art. 4 ust. 3 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2019/942.

Poprawka 223

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Do dnia 30 czerwca 2022 r., a 
następnie w odniesieniu do każdego 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci ENTSO energii elektrycznej 
i ENTSO gazu wydają zaktualizowane 
wytyczne dotyczące włączenia projektów 
do ich odpowiednich ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci, o 
których mowa w pkt 3) i 4), aby zapewnić 
równe traktowanie i przejrzystość procesu. 
W odniesieniu do wszystkich projektów 
uwzględnionych w obowiązującej 
wówczas unijnej liście projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w wytycznych określa się uproszczony 
proces automatycznego włączania do 
ogólnounijnych dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci, z uwzględnieniem 

5) Do dnia 30 czerwca 2022 r., 
a następnie w odniesieniu do każdego 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci Agencja wydaje 
zaktualizowane wytyczne dotyczące 
włączenia projektów do ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci, 
o których mowa w pkt 3) i 4), aby 
zapewnić równe traktowanie 
i przejrzystość procesu. W odniesieniu do 
wszystkich projektów uwzględnionych 
w obowiązującej wówczas unijnej liście 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w wytycznych 
określa się uproszczony proces 
dostarczania danych do ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci, 
z uwzględnieniem dokumentacji i danych 
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dokumentacji i danych już przedłożonych 
w ramach poprzednich procesów 
związanych z ogólnounijnymi 
dziesięcioletnimi planami rozwoju sieci, 
o ile zawarte w nich informacje pozostają 
aktualne.

już przedłożonych w ramach poprzednich 
procesów związanych z ogólnounijnymi 
dziesięcioletnimi planami rozwoju sieci, 
o ile zawarte w nich informacje pozostają 
aktualne.

Poprawka 224

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed publikacją ostatecznej wersji 
wytycznych ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu konsultują się z Komisją i 
Agencją w sprawie swoich odpowiednich 
projektów wytycznych dotyczących 
włączenia projektów do ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
oraz należycie uwzględniają zalecenia 
przekazane przez Komisję i Agencję.

Przed publikacją ostatecznej wersji 
wytycznych Agencja konsultuje się z 
Komisją, ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu w sprawie projektów 
wytycznych dotyczących włączenia 
projektów do ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
oraz należycie uwzględnia przekazane 
przez nie zalecenia.

Poprawka 225

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu dwutlenku węgla należące do 
kategorii określonej w załączniku II pkt 5 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 
podmioty wyznaczone przez te państwa 
jako stanowiące element planu 
opracowanego przez co najmniej dwa 
państwa członkowskie, który ma na celu 
rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i magazynowania dwutlenku 
węgla.

6) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu i magazynowania dwutlenku 
węgla należące do kategorii określonej w 
załączniku II pkt 5 są przedstawiane 
Komisji przez zainteresowane państwa 
członkowskie lub podmioty wyznaczone 
przez te państwa jako stanowiące element 
planu opracowanego przez co najmniej 
dwa państwa członkowskie, który ma na 
celu rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i magazynowania dwutlenku 
węgla.
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Poprawka 226

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) Grupa rozważa, czy zasada 
określania efektywności energetycznej ma 
zastosowanie przede wszystkim do 
określania potrzeb w zakresie 
infrastruktury regionalnej oraz do 
każdego z projektów ubiegających się o 
status projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania lub projektów 
będących przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania. W szczególności grupa 
rozważa rozwiązania takie jak zarządzanie 
popytem, rozwiązania w zakresie 
rozwiązań rynkowych i wdrażanie 
rozwiązań cyfrowych jako rozwiązania 
priorytetowe, jeżeli są one bardziej 
opłacalne w perspektywie 
ogólnosystemowej niż budowa nowej 
infrastruktury.

Poprawka 227

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Grupa zbiera się w celu 
rozpatrzenia i sporządzenia rankingu 
proponowanych projektów z 
uwzględnieniem oceny przedstawionej 
przez organy regulacyjne lub Komisję w 
odniesieniu do projektów, które nie 
wchodzą w zakres właściwości krajowych 
organów regulacyjnych.

11) Grupa zbiera się w celu 
rozpatrzenia i sporządzenia rankingu 
proponowanych projektów w oparciu o 
przejrzystą ocenę projektów, przy 
zastosowaniu kryteriów określonych w art. 
4, z uwzględnieniem oceny przedstawionej 
przez organy regulacyjne lub Komisję 
w odniesieniu do projektów, które nie 
wchodzą w zakres właściwości krajowych 
organów regulacyjnych.

Poprawka 228
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej – projekt zwiększa zdolność 
przesyłową sieci lub zdolność dostępową 
dla przepływów handlowych na granicy 
między tym państwem członkowskim i 
jednym lub kilkoma innymi państwami 
członkowskimi, przynosząc w efekcie 
wzrost transgranicznej zdolności 
przesyłowej sieci na granicy z tym 
państwem członkowskim i jednym lub 
kilkoma innymi państwami członkowskimi 
o co najmniej 500 MW w porównaniu z 
sytuacją, gdyby nie nastąpiło oddanie do 
użytku danego projektu;

a) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej – projekt zwiększa lub 
utrzymuje zdolność przesyłową sieci lub 
zdolność dostępową dla przepływów 
handlowych lub zwiększa stabilność sieci 
na granicy między tym państwem 
członkowskim i jednym lub kilkoma 
innymi państwami członkowskimi, 
przynosząc w efekcie wzrost 
transgranicznej zdolności przesyłowej sieci 
na granicy z tym państwem członkowskim 
i jednym lub kilkoma innymi państwami 
członkowskimi o co najmniej 200 MW w 
porównaniu z sytuacją, gdyby nie nastąpiło 
oddanie do użytku danego projektu;

Poprawka 229

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych – projekt dotyczy 
urządzeń i instalacji wysokiego i średniego 
napięcia. W realizacji projektu biorą udział 
operatorzy systemu przesyłowego, 
operatorzy systemu przesyłowego i 
dystrybucyjnego lub operatorzy systemu 
dystrybucyjnego z co najmniej dwóch 
państw członkowskich. Operatorzy 
systemu dystrybucyjnego mogą być 
zaangażowani jedynie przy wsparciu 
operatorów systemu przesyłowego z co 
najmniej dwóch państw członkowskich, 
którzy są ściśle związani z projektem 
i gwarantują interoperacyjność. Projekt 
obejmuje co najmniej 50 000 
użytkowników, wytwórców, konsumentów 
lub prosumentów energii elektrycznej na 
obszarze pobierającym co najmniej 300 
GWh rocznie, z czego co najmniej 20 % 

c) w przypadku inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych – projekt dotyczy 
urządzeń i instalacji co najmniej niskiego 
napięcia. W realizacji projektu biorą udział 
operatorzy systemu przesyłowego, 
operatorzy systemu przesyłowego 
i dystrybucyjnego lub operatorzy systemu 
dystrybucyjnego z co najmniej jednego 
państwa członkowskiego. Projekt spełnia 
co najmniej dwa z następujących 
kryteriów: 50 000 użytkowników, 
wytwórców, konsumentów lub 
prosumentów energii elektrycznej na 
obszarze pobierającym co najmniej 300 
GWh rocznie, w przypadku gdy zużywana 
energia pochodzi w co najmniej 20 % ze 
źródeł odnawialnych, których wydajność 
jest zmienna lub w przypadku gdy projekt 
nie musi obejmować wspólnej fizycznej 
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pochodzi ze źródeł odnawialnych, których 
wydajność jest zmienna;

granicy;

Poprawka 230

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku elektrolizerów – 
projekt zapewnia moc zainstalowaną na 
poziomie co najmniej 100 MW i przynosi 
bezpośrednie lub pośrednie korzyści co 
najmniej dwóm państwom członkowskim;

f) w przypadku elektrolizerów – 
projekt zapewnia moc zainstalowaną na 
poziomie co najmniej 50 MW zapewnianą 
przez jeden elektrolizer lub zestaw 
elektrolizerów tworzących jeden, 
skoordynowany projekt lub co najmniej 
30 MW w przypadku innowacyjnego 
łańcucha wartości średniego szczebla, i 
przynosi bezpośrednie lub pośrednie 
korzyści co najmniej dwóm państwom 
członkowskim;

Poprawka 231

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) w przypadku przesyłu morskiej 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych projekt ma na celu 
przesyłanie energii elektrycznej z 
morskich obiektów wytwarzania energii o 
mocy co najmniej 500 MW i umożliwia 
przesyłanie energii elektrycznej do sieci 
lądowej danego państwa członkowskiego, 
zwiększając ilość energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych dostępnej na rynku 
wewnętrznym.

Poprawka 232

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera g b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) w przypadku projektów 
dotyczących dwutlenku węgla projekt jest 
wykorzystywany do transportu lub 
składowania antropogenicznego 
dwutlenku węgla pochodzącego z co 
najmniej dwóch państw członkowskich;

Poprawka 233

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera g c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) w przypadku lokalnego ogrzewania 
i chłodzenia projekt na moc ciepłowniczą 
wynoszącą co najmniej 1000 MW lub moc 
chłodniczą wynoszącą 100 MW.

Poprawka 234

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku projektów będących 
przedmiotem wzajemnego zainteresowania 
należących do kategorii, o której mowa 
w załączniku II pkt 5 – projekt można 
wykorzystać do transportowania 
antropogenicznego dwutlenku węgla 
między co najmniej dwoma państwami 
członkowskimi a państwem trzecim.

c) w przypadku projektów będących 
przedmiotem wzajemnego zainteresowania 
należących do kategorii, o której mowa 
w załączniku II pkt 5 – projekt można 
wykorzystać do transportowania i 
składowania antropogenicznego 
dwutlenku węgla między co najmniej 
dwoma państwami członkowskimi 
a państwem trzecim.

Poprawka 235

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) W przypadku projektów należących 3) W przypadku projektów należących 
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do kategorii określonych w załączniku II 
pkt 1 lit. a), b), c) i e) ocena kryteriów 
wymienionych w art. 4 dokonywana jest 
następująco:

do kategorii określonych w załączniku II 
pkt 1 lit. a), aa), b), c) i e) ocena kryteriów 
wymienionych w art. 4 dokonywana jest 
następująco:

Poprawka 236

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) obliczenie, w przypadku projektów 
transgranicznych, skutków w zakresie 
zdolności przesyłowej systemu w obydwu 
kierunkach przepływu mocy, mierzonych 
ilością mocy (w megawatach) i ich 
wkładem w osiągnięcie 15 % celu połączeń 
międzysystemowych, lub, w przypadku 
projektów o znaczących skutkach 
transgranicznych, skutków w zakresie 
zdolności przesyłowej systemu na 
granicach pomiędzy danymi państwami 
członkowskimi, między danymi państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi lub w 
obrębie danych państw członkowskich i w 
zakresie równowagi popytu i podaży oraz 
operacji sieciowych w danych państwach 
członkowskich;

(i) obliczenie, w przypadku projektów 
transgranicznych, w tym projektów 
reinwestycji, skutków w zakresie zdolności 
przesyłowej systemu w obydwu 
kierunkach przepływu mocy, mierzonych 
ilością mocy (w megawatach) i ich 
wkładem w osiągnięcie 15 % celu połączeń 
międzysystemowych, lub, w przypadku 
projektów o znaczących skutkach 
transgranicznych, skutków w zakresie 
zdolności przesyłowej systemu na 
granicach pomiędzy danymi państwami 
członkowskimi, między danymi państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi lub 
w obrębie danych państw członkowskich 
i w zakresie równowagi popytu i podaży 
oraz operacji sieciowych w danych 
państwach członkowskich;

Poprawka 237

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej – przez oszacowanie 
ilościowe zdolności wytwórczej z 
odnawialnych źródeł energii (według 
technologii, w megawatach) przyłączonej i 
przesyłanej w następstwie projektu z 
planowaną całkowitą zdolnością 
wytwórczą z takich odnawialnych źródeł 

(i) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej – przez oszacowanie 
ilościowe zdolności wytwórczej 
z odnawialnych źródeł energii (według 
technologii, w megawatach) przyłączonej 
i przesyłanej w następstwie projektu pod 
kątem ograniczenia lub dodatkowej 
zdolności wytwórczej w porównaniu 
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energii w zainteresowanych państwach 
członkowskich w roku 2030, zgodnie z 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu przedłożonymi przez państwa 
członkowskie zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/199962;

z planowaną całkowitą zdolnością 
wytwórczą z takich odnawialnych źródeł 
energii w zainteresowanych państwach 
członkowskich w roku 2030, zgodnie 
z krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu przedłożonymi przez państwa 
członkowskie zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/199962;

__________________ __________________
62 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 
715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).

62 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 
715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).

Poprawka 238

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) lub w przypadku magazynowania 
energii elektrycznej – przez porównanie 
nowej zdolności zapewnionej przez projekt 
z całkowitą istniejącą zdolnością dla takiej 
samej technologii magazynowania w 
analizowanym obszarze w rozumieniu 
załącznika V;

(ii) lub w przypadku magazynowania 
energii – przez porównanie nowej 
zdolności zapewnionej przez projekt 
z całkowitą istniejącą zdolnością dla takiej 
samej technologii magazynowania 
w analizowanym obszarze w rozumieniu 
załącznika V;

Poprawka 239

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pomiar bezpieczeństwa dostaw, 
interoperacyjności i poziomu 
bezpieczeństwa eksploatacji systemu 
dokonywany zgodnie z zasadami analizy 
przedstawionej w ostatnim dostępnym 
ogólnounijnym dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci energii elektrycznej, 
w szczególności poprzez ocenę skutków 
projektu w zakresie oczekiwanego czasu 
niepokrycia zapotrzebowania dla 
analizowanego obszaru w rozumieniu 
załącznika V, w ujęciu według 
wystarczalności zdolności wytwórczych 
i przesyłowych dla zestawu 
charakterystycznych okresów obciążenia, 
z uwzględnieniem oczekiwanych zmian 
ekstremalnych zjawisk pogodowych 
związanych z klimatem i ich wpływu na 
odporność infrastruktury. W stosownym 
przypadku mierzony jest wpływ projektu 
na niezależną i niezawodną kontrolę 
działania systemu i usług.

c) pomiar bezpieczeństwa dostaw, 
interoperacyjności i poziomu 
bezpieczeństwa eksploatacji systemu 
dokonywany zgodnie z zasadami analizy 
przedstawionej w ostatnim dostępnym 
ogólnounijnym dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci energii elektrycznej, w 
szczególności poprzez ocenę skutków 
projektu w zakresie oczekiwanego czasu 
niepokrycia zapotrzebowania dla 
analizowanego obszaru w rozumieniu 
załącznika V, w ujęciu według 
wystarczalności zdolności wytwórczych i 
przesyłowych dla zestawu 
charakterystycznych okresów obciążenia, z 
uwzględnieniem oczekiwanych zmian 
ekstremalnych zjawisk pogodowych 
związanych z klimatem i ich wpływu na 
odporność infrastruktury, oczekiwanych 
zmian w rozwoju gospodarczym i 
społecznym obszaru oraz spodziewanego 
znacznego wzrostu zapotrzebowania na 
energię elektryczną. W stosownym 
przypadku mierzony jest wpływ projektu 
na niezależną i niezawodną kontrolę 
działania systemu i usług.

Poprawka 240

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Pomiaru zrównoważonego 
charakteru projektu dokonuje się na 
podstawie jego wkładu w: ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych w ramach 
poszczególnych zastosowań końcowych, 
na przykład w przemyśle lub transporcie; 
elastyczne i sezonowe możliwości 
magazynowania energii elektrycznej 
produkowanej ze źródeł odnawialnych; lub 
wprowadzanie wodoru odnawialnego.

a) Pomiaru zrównoważonego 
charakteru projektu dokonuje się na 
podstawie jego wkładu w: ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych w sektorach, 
w których jest to trudne, na przykład 
w przemyśle lub transporcie; elastyczne 
i sezonowe możliwości magazynowania 
energii elektrycznej produkowanej ze 
źródeł odnawialnych; lub wprowadzanie 
wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego.
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Poprawka 241

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Pomiaru integracji rynku i 
interoperacyjności dokonuje się na 
podstawie obliczenia wartości dodatkowej 
projektu dla integracji obszarów rynku i 
konwergencji cenowej oraz ogólnej 
elastyczności systemu.

b) Pomiaru integracji rynku 
i interoperacyjności dokonuje się na 
podstawie istotnego zwiększenia 
istniejącej transgranicznej zdolności 
w zakresie przesyłu wodoru na granicy 
między dwoma państwami członkowskimi 
w porównaniu z sytuacją sprzed oddania 
projektu do użytku.

Poprawka 242

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Pomiaru poziomu 
zrównoważoności dokonuje się na 
podstawie oceny udziału wodoru 
odnawialnego lub wodoru spełniającego 
kryteria określone w załączniku II pkt 4 
lit. a) ppkt (ii) włączonych do sieci oraz 
związanego z tym ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych.

a) Pomiaru poziomu 
zrównoważoności dokonuje się na 
podstawie oceny udziału wodoru 
odnawialnego, wodoru spełniającego 
kryteria określone w załączniku II pkt 4 
lit. a) ppkt (ii) lub odnawialnych paliw 
syntetycznych włączonych do sieci oraz 
związanego z tym ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych.

Poprawka 243

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Pomiaru ułatwienia inteligentnej 
integracji sektora energetycznego 
dokonywanego na podstawie oceny 
możliwych oszczędności kosztów 
w połączonych sektorach i systemach 
energetycznych, takich jak sieci gazowe, 
sieci wodoru, sieci energetyczne 

c) Pomiaru świadczenia usług w 
zakresie elastyczności, takich jak 
odpowiedź odbioru i magazynowanie, 
przez ułatwienie inteligentnej integracji 
sektora energetycznego w drodze 
utworzenia powiązań z innymi nośnikami 
energii i sektorami, dokonuje się na 
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i ciepłownicze, sektory transportu 
i przemysłu, a także zakresu możliwości 
odpowiedzi odbioru.

podstawie oceny możliwych oszczędności 
kosztów i możliwego ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz efektywnego 
wykorzystania energii w połączonych 
sektorach i systemach energetycznych, 
takich jak sieci gazowe, sieci wodoru, sieci 
energetyczne i ciepłownicze, sektory 
transportu i przemysłu, a także zakresu 
możliwości odpowiedzi odbioru. 

Poprawka 244

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) W przypadku infrastruktury 
dwutlenku węgla należącej do kategorii 
infrastruktury energetycznej określonych 
w załączniku II pkt 5 ocena kryteriów 
wymienionych w art. 4 dokonywana jest 
następująco:
a) pomiaru poziomu zrównoważoności 
dokonuje się na podstawie uwzględnienia 
istotnej redukcji netto emisji w całym 
cyklu życia projektu oraz braku innych 
rozwiązań technologicznych 
umożliwiających osiągnięcie takiego 
samego poziomu redukcji dwutlenku 
węgla jak ilości dwutlenku węgla 
przeznaczonego do wychwytywania, 
takich jak efektywność energetyczna lub 
elektryfikacja obejmująca energię ze 
źródeł odnawialnych; minimalny 
wskaźnik wychwytywania w instalacjach 
przemysłowych ustala się zgodnie z 
najlepszą dostępną technologią określoną 
przez Komisję dla każdej kategorii 
przemysłu i jest on wyższy niż zakres 70-
90 %;
b) pomiaru odporności i bezpieczeństwa 
dokonuje się na podstawie oceny 
bezpieczeństwa infrastruktury i 
wykorzystania najlepszych dostępnych 
technologii, które zostaną określone przez 
Komisję.
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Poprawka 245

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b) W przypadku projektów sieci 
ciepłowniczych i chłodniczych należących 
do kategorii określonych w załączniku II 
pkt 5b) ocena kryteriów wymienionych 
w art. 4 dokonywana jest na podstawie 
następujących kryteriów:
a) poziom zrównoważoności:
(i) oszacowanie udziału wytwarzania 
ciepła i zimna z wysokosprawnej 
kogeneracji, energii odnawialnej oraz 
ogrzewania i chłodzenia, które są 
podłączone i zintegrowane z siecią w 
ramach projektu; w przypadku energii 
z odnawialnych źródeł – planowany 
udział tego rodzaju odnawialnych źródeł 
energii w danym państwie członkowskim 
w 2030 r. zgodnie z krajowymi planami 
w dziedzinie energii i klimatu 
przedłożonymi zgodnie z art. 3 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999;
(ii) pomiar ogólnosystemowego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu całkowitej dekarbonizacji systemu, 
z uwzględnieniem stopniowego 
wycofywania produkcji energii cieplnej i 
chłodniczej ze stałych paliw kopalnych w 
istniejących systemach oraz zwiększenia 
efektywności sieci;
b) pomiar bezpieczeństwa i jakości dostaw 
dokonywany na podstawie oceny 
wskaźnika niezawodnie dostępnych 
dostaw i popytu, stabilności 
funkcjonowania systemu, a także wkładu 
w magazynowanie i konwersję energii 
cieplnej oraz świadczenie usług 
systemowych w ramach rozwiązań 
opartych na konwersji energii elektrycznej 
na ciepło/zimno.
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Poprawka 246

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodyka zharmonizowanej, całościowej 
analizy kosztów i korzyści systemu 
energetycznego w odniesieniu do 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania jest zgodna 
z następującymi zasadami.

Metody zharmonizowanej, całościowej 
analizy kosztów i korzyści systemu 
energetycznego w odniesieniu do 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania muszą być ze 
sobą spójne, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu specyfiki poszczególnych 
sektorów, i muszą być zgodne z 
następującymi zasadami.

Poprawka 247

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Każda analiza kosztów i korzyści 
obejmuje analizy wrażliwości zbioru 
danych wejściowych, terminów oddania do 
użytku różnych projektów w ramach tego 
samego analizowanego obszaru oraz 
innych istotnych parametrów.

2) Każda analiza kosztów i korzyści 
obejmuje analizy wrażliwości zbioru 
danych wejściowych, terminów oddania do 
użytku różnych projektów w ramach tego 
samego analizowanego obszaru, 
potencjalnego wpływu na klimat oraz 
innych istotnych parametrów.

Poprawka 248

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Metodyka określa analizę, która ma 
zostać przeprowadzona na podstawie 
odpowiedniego zbioru wielosektorowych 
danych wejściowych, przez wskazanie 
skutków realizacji i braku realizacji danego 
projektu.

3) Metodyka określa analizę, która ma 
zostać przeprowadzona na podstawie 
odpowiedniego zbioru wielosektorowych 
danych wejściowych, przez wskazanie 
skutków realizacji i braku realizacji danego 
projektu, oraz obejmuje istotne 
współzależności z innymi projektami.
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Poprawka 249

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Metodyka określa wytyczne 
dotyczące rozwoju i użytkowania sieci 
oraz modele rynkowe konieczne do 
przeprowadzenia analizy kosztów i 
korzyści. Modelowanie umożliwia pełną 
ocenę skutków gospodarczych, w tym 
integracji rynku, bezpieczeństwa dostaw 
i konkurencji, skutków społecznych, 
środowiskowych i klimatycznych, w tym 
skutków międzysektorowych. Metodyka 
zawiera szczegółowe informacje na temat 
obliczania każdej z korzyści i każdego 
kosztu, oraz dlaczego i w jaki sposób się je 
oblicza.

4) Metodyka określa wytyczne 
dotyczące rozwoju i użytkowania sieci, 
modele rynkowe i szersze modelowanie 
społeczno-gospodarcze konieczne do 
przeprowadzenia analizy kosztów 
i korzyści. Modelowanie umożliwia pełną 
ocenę skutków gospodarczych, w tym 
integracji rynku, bezpieczeństwa dostaw, 
poprawy zdolności integracji energii ze 
źródeł odnawialnych, optymalizacji 
inwestycji i konkurencji, skutków 
społecznych, środowiskowych 
i klimatycznych, w tym bezpośrednich i 
pośrednich skutków międzysektorowych. 
Metodyka jest w pełni przejrzysta oraz 
zawiera szczegółowe informacje na temat 
obliczania każdej z korzyści i każdego 
kosztu, oraz dlaczego i w jaki sposób się je 
oblicza.

Poprawka 250

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) Uwzględnia się w niej co najmniej 
wydatki kapitałowe, wydatki operacyjne i 
wydatki z tytułu utrzymania w ciągu cyklu 
życia oceny projektu oraz ewentualne 
koszty wycofania z eksploatacji i 
gospodarowania odpadami. Metodyka 
określa wytyczne dotyczące stawek 
rabatowych, cyklu życia oceny i wartości 
końcowej, które będą stosowane 
w obliczeniach kosztów i korzyści.

7) Uwzględnia się w niej co najmniej 
wydatki kapitałowe, wydatki operacyjne i 
wydatki z tytułu utrzymania w ciągu cyklu 
życia oceny projektu oraz ewentualne 
koszty wycofania z eksploatacji i 
gospodarowania odpadami. Metodyka 
określa wytyczne dotyczące stawek 
rabatowych, cyklu życia oceny i wartości 
końcowej, które będą stosowane 
w obliczeniach kosztów i korzyści. 
Obejmuje ona również metodę obliczania 
stosunku korzyści do kosztów i wartości 
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bieżącej netto.

Poprawka 251

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zainteresowane strony, których 
dotyczy projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, w tym 
odpowiednie organy krajowe, regionalne i 
lokalne, właściciele nieruchomości i 
obywatele mieszkający w pobliżu projektu, 
przedstawiciele opinii publicznej i ich 
stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są 
szczegółowo informowani i proszeni o 
konsultację na wczesnym etapie projektu, 
kiedy potencjalne obawy społeczeństwa 
nadal mogą być wzięte pod uwagę, w 
sposób otwarty i przejrzysty. W 
stosownych przypadkach właściwy organ 
wspiera aktywnie działania podejmowane 
przez projektodawcę;

a) zainteresowane strony, których 
dotyczy projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, w tym 
odpowiednie organy krajowe, regionalne 
i lokalne, właściciele nieruchomości 
i obywatele mieszkający w pobliżu 
projektu, przedstawiciele opinii publicznej 
i ich stowarzyszenia, organizacje lub 
grupy, są szczegółowo informowani 
i proszeni o konsultację na wczesnym 
etapie projektu, kiedy potencjalne obawy 
społeczeństwa nadal mogą być wzięte pod 
uwagę, w sposób integracyjny, otwarty 
i przejrzysty. W stosownych przypadkach 
właściwy organ wspiera aktywnie działania 
na rzecz udziału społeczeństwa 
podejmowane przez projektodawcę;

Poprawka 252

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) projektodawcy zapewniają, aby 
konsultacje odbywały się w okresie 
pozwalającym na otwarty i integracyjny 
udział społeczeństwa;

Poprawka 253

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 5 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikacji broszury informacyjnej o 
objętości nie większej niż 15 stron w jasny 
i zwięzły sposób prezentującej opis, cel i 
wstępny harmonogram opracowanych 
etapów projektu, krajowy plan rozwoju 
sieci, alternatywne trasy brane pod uwagę, 
rodzaj i charakterystykę oczekiwanych 
skutków, w tym skutków o charakterze 
transgranicznym, oraz potencjalne środki 
łagodzące, które są ogłaszane przed 
rozpoczęciem konsultacji. W broszurze 
informacyjnej wymienia się ponadto 
adresy internetowe platformy projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, o których mowa w art. 9 
ust. 7, platformy na rzecz przejrzystości, 
o której mowa w art. 23, oraz podręcznika 
procedur, o którym mowa w pkt 1;

a) publikacji, w formie elektronicznej 
i drukowanej, broszury informacyjnej 
o objętości nie większej niż 15 stron 
w jasny i zwięzły sposób prezentującej 
opis, cel i wstępny harmonogram 
opracowanych etapów projektu, krajowy 
plan rozwoju sieci, alternatywne trasy 
brane pod uwagę, rodzaj i charakterystykę 
oczekiwanych skutków, w tym skutków 
o charakterze transgranicznym, oraz 
potencjalne środki łagodzące, które są 
ogłaszane przed rozpoczęciem konsultacji. 
W broszurze informacyjnej wymienia się 
ponadto adresy internetowe platformy 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, o których 
mowa w art. 9 ust. 7, platformy na rzecz 
przejrzystości, o której mowa w art. 23, 
oraz podręcznika procedur, o którym 
mowa w pkt 1;

Poprawka 254

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) publikacji informacji na temat 
konsultacji na stronie internetowej projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, o którym mowa w art. 9 
ust. 7, na tablicach ogłoszeń biur 
administracji lokalnej oraz co najmniej w 
dwóch lokalnych mediach;

b) publikacji informacji na temat 
konsultacji na stronie internetowej projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, o którym mowa w art. 9 
ust. 7, na tablicach ogłoszeń biur 
administracji lokalnej oraz, w stosownych 
przypadkach, co najmniej w dwóch 
lokalnych mediach;

Poprawka 255

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 5 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapraszania w formie pisemnej 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
stowarzyszeń, organizacji i grup, których 
dotyczy projekt, na poświęcone mu 
spotkania, w trakcie których omawiane są 
wątpliwości.

c) zapraszania w formie pisemnej lub 
elektronicznej odpowiednich 
zainteresowanych stron, stowarzyszeń, 
organizacji i grup, których dotyczy projekt, 
na poświęcone mu spotkania, w trakcie 
których omawiane są wątpliwości.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przegląd rozporządzenia TEN-E. Rozwój 
technologiczny w dziedzinie energii, cele integracji sektorów wraz z nowym kontekstem 
politycznym odzwierciedlonym w celach UE w zakresie energii i klimatu na rok 2030 oraz 
długoterminowe zobowiązanie do dekarbonizacji wymaga zmian w tym sztandarowym 
instrumencie wspierającym wzajemne połączenia sieci energetycznych.

Ambitny cel i przyspieszone tempo jego realizacji wymaga solidnego opracowania 
strategicznie ważnych projektów priorytetowych. Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem 
ustanowienie nowych kategorii projektów. Doceniając usunięcie kategorii ropy naftowej, 
sprawozdawca uważa, że w przypadku gazu szacunki Komisji dotyczące poziomu połączeń i 
odporności na zakłócenia dostaw mogą być zbyt optymistyczne. Mimo że stan rynku gazu uległ 
znacznej poprawie od 2013 r., na wielu mniejszych rynkach gazu, na przykład w Europie 
Południowo-Wschodniej, nie ma jeszcze wystarczających połączeń międzysystemowych i 
warunków konkurencji, a łączność między niektórymi państwami członkowskimi a resztą 
Europy jest nadal problematyczna, aby zapewnić znaczącą konwergencję cen z Europą 
Północno-Zachodnią. Ponadto w niektórych państwach członkowskich projekty dotyczące 
gazu ziemnego mają znaczny potencjał redukcji emisji CO2, w tym poprzez ułatwienie przejścia 
ze stałych paliw kopalnych, w szczególności węgla kamiennego, węgla brunatnego, torfu i 
łupków naftowych, na gaz ziemny, stanowiąc tym samym zasadniczy element ich strategii 
dekarbonizacji. Jak stwierdziła Rada Europejska w konkluzjach z posiedzenia 11 grudnia 
2020 r., aby osiągnąć cele klimatyczne w sposób zrównoważony, europejskie ustawodawstwo 
powinno respektować „prawo państw członkowskich do decydowania o swoim koszyku 
energetycznym i do wyboru najodpowiedniejszych technologii pozwalających wspólnie 
osiągnąć cel klimatyczny na 2030 r., w tym technologii przejściowych, takich jak gaz”. Mimo 
spadku liczby projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania 
zaobserwowanego między pierwszą a czwartą listą, obecna lista nadal zawiera 32 projekty 
będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Ponad połowa z nich jest zlokalizowana w 
korytarzu „NSI East Gas” (18), następnie w „SGC” (6), BEMIP (5), zaś tylko 3 w „NSI West”. 
Lokalizacja większości projektów gazowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-
Wschodniej wynika z utrzymującej się potrzeby poprawy standardów bezpieczeństwa dostaw, 
dywersyfikacji dostaw gazu, konkurencyjności i integracji rynku gazu w tej części Europy. 
Przegląd rozporządzenia stwarza ryzyko dla ich (terminowego) ukończenia, jeszcze bardziej 
zagrażając integralności rynku energii.

Sprawozdawca przyjmuje do wiadomości przepisy art. 5 ust. 9 dotyczące zachowania przez 
byłe projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania praw i obowiązków 
wynikających z rozdziału III, jednak jest zdania, że nie są one wystarczające. Trwa 
rozpatrywanie 31 % projektów gazowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
zaś 6 % jest na etapie planowania, ale nie weszło jeszcze w fazę wydawania pozwoleń. Ponadto, 
chociaż oczekuje się, że 80 % projektów gazowych będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania zostanie oddanych do użytku do 2025 r., eksperci oceniają, iż planowanie 
projektów gazowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania było zbyt 
optymistyczne, i spodziewają się bardziej odległej daty ich ukończenia. Sprawozdawca jest 
zdania, że należy zagwarantować zasadę ciągłości tych projektów poprzez wprowadzenie 
przepisów przejściowych. Dlatego proponuje, aby projekty dotyczące infrastruktury gazu 
ziemnego, które są już ujęte na czwartej liście unijnej sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem 
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(UE) nr 347/2013 lub zostaną ujęte na piątej, mogły zachować ten status i kwalifikować się do 
pierwszej listy unijnej, która zostanie sporządzona zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Nie 
zakłada to ich automatycznego włączenia, ponieważ – podobnie jak wszystkie inne kategorie 
projektów – będą musiały przejść tę samą ścieżkę selekcji, w tym zostać ocenione na podstawie 
kryteriów określonych w art. 4.

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem uwzględnienie kategorii inteligentnych sieci 
gazowych, uznając je za kluczowy czynnik umożliwiający transformację energetyczną i ważne 
narzędzie gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego zdaniem jednak, aby wesprzeć rozwój 
czystych gazów, definicja inteligentnych sieci gazowych nie powinna ograniczać się do 
rozwiązań cyfrowych, lecz zostać poszerzona o niezbędne inwestycje techniczne i inżynieryjne, 
takie jak zawory, tłocznie i infrastruktura pomiarowa. W niektórych przypadkach rozwiązania 
cyfrowe mogą być wymagane do integracji zdecentralizowanych odnawialnych i 
niskoemisyjnych gazów, w innych nie musi tak być. Na przykład rozwiązanie może być 
fizyczne lub cyfrowe, lub stanowić połączenie metod fizycznych i cyfrowych w celu stworzenia 
inteligentnych sieci gazowych.

Sprawozdawca pochwala włączenie do zakresu rozporządzenia sieci przesyłowych energii 
morskiej. Wsparcie dla „hybrydowych” projektów realizowanych na morzu nie powinno jednak 
przysłaniać potrzeby wspierania rozwoju prostych połączeń radialnych. Państwa członkowskie 
znajdują się obecnie w różnych fazach rozwoju swojej infrastruktury morskiej. Dlatego te 
bardziej zaawansowane angażują się w złożoną zintegrowaną infrastrukturę, podczas gdy nowe 
państwa rozpoczynają od sieci niezintegrowanej (radialnej), w której funkcje połączenia 
międzysystemowego i przyłączenia farmy wiatrowej do systemu elektroenergetycznego są 
realizowane przez oddzielne linie przesyłowe. Ograniczenie wsparcia tylko do projektów 
„hybrydowych” mogłoby mieć skutek odwrotny do zamierzonego w sprawiedliwym rozwoju 
morskiej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wszystkich wodach UE. W związku z 
tym sprawozdawca proponuje poszerzenie zakresu priorytetowych projektów 
infrastrukturalnych o infrastrukturę do przesyłu energii elektrycznej z morskich obiektów 
wytwarzania energii połączonych radialnie. Ta kategoria infrastruktury będzie miała znaczący 
wpływ transgraniczny, ponieważ na wewnętrznym rynku energii UE zwiększą się dostępne 
ilości energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Jeśli chodzi o instalacje przeznaczone dla elektrolizerów, sprawozdawca podziela pogląd, że 
wsparcie dla ich rozwoju jest konieczne w celu przyspieszenia przejścia na czystą energię. 
Sprawozdawca uważa jednak, że istnieją inne instrumenty sprzyjające ich upowszechnieniu na 
rynku. Celem TEN-E jest zajęcie się sieciami transeuropejskimi w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej zgodnie z art. 170–172 TFUE. Dlatego też trudno zgodzić się z zamiarem 
Komisji, aby odejść od tego zakresu poprzez stworzenie specjalnej kategorii projektów 
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, skupionej na wytwarzaniu energii. Nie 
można uznać, że przyczyniają się one do rozwoju połączeń międzysystemowych lub 
interoperacyjności sieci krajowych, a ich transeuropejski charakter nie jest w pełni 
uzasadniony. Sugerowane transgraniczne oddziaływanie elektrolizerów (bezpośrednie lub 
pośrednie korzyści dla co najmniej dwóch państw członkowskich) oraz kryteria 
zrównoważonego rozwoju (ograniczenia emisji gazów cieplarnianych) można by na tej 
podstawie potencjalnie rozszerzyć na każde wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, co utrudnia przekonującą argumentację za wyłączeniem tych innych 
technologii. W pełni uznając potrzebę przyspieszenia rozwoju elektrolizerów w całej UE i 
niezbędnego wsparcia finansowego, sprawozdawca uważa, że kategorię tę należy usunąć z 
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zakresu rozporządzenia, a wspomniany środek wsparcia należy uwzględnić w innych 
instrumentach.

Sprawozdawca zauważa rosnące oczekiwania co do większej kontroli ze strony organów 
publicznych, takich jak ACER i Komisja, nad procesem rozwoju infrastruktury. Sprawozdawca 
zgadza się z zaproponowanymi zmianami, ale nalega, by europejska sieć operatorów systemów 
przesyłowych energii elektrycznej i gazu (ENTSO) oraz operatorzy systemów przesyłowych 
zachowali główną rolę w tym procesie ze względu na ich wyjątkową wiedzę specjalistyczną w 
zakresie modelowania i scenariuszy oraz znajomość potrzeb i wyzwań infrastrukturalnych 
poszczególnych państw członkowskich. Proponowane zmiany mają na celu odzwierciedlenie 
tego podejścia, jak również dodanie jasności i niezbędnych uproszczeń w celu uniknięcia 
obciążeń administracyjnych dla podmiotów i zapewnienia skuteczności tego złożonego i 
wymagającego procesu.
 
Jeśli chodzi o transgraniczną alokację kosztów, sprawozdawca jest zdania, że pewne zmiany 
zaproponowane przez Komisję w sposób niezamierzony ograniczają możliwości krajowych 
organów regulacyjnych. Biorąc pod uwagę stanowisko Komisji dotyczące konieczności 
zharmonizowania podejść krajowych organów regulacyjnych, sprawozdawca uważa, że cel ten 
można osiągnąć za pomocą odpowiednich wytycznych, natomiast ewolucja kosztów, które 
należy uwzględnić w taryfach, powinna leżeć w wyłącznej gestii krajowych organów 
regulacyjnych (oraz, w stosownych przypadkach, ACER). Krajowe organy regulacyjne 
powinny zachować swobodę wyłączenia niektórych elementów projektu z alokacji kosztów, 
jeżeli stwierdzą, że elementy te wykraczają poza to, co jest konieczne, i nie przynoszą korzyści 
netto zainteresowanym państwom członkowskim. Podobnie sprawozdawca jest zdania, że 
konieczne jest utrzymanie zasady dobrej współpracy między krajowymi organami 
regulacyjnymi w zakresie rozwoju infrastruktury i że ACER powinna interweniować tylko 
wówczas, gdy wyraźnie nie ma szans na osiągnięcie porozumienia w terminie sześciu miesięcy, 
a wszystkie zainteresowane organy regulacyjne zwracają się we wspólnym wniosku o jej 
interwencję.
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, 
OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną 
odpowiedzialność sprawozdawcy. Przy sporządzaniu sprawozdania, do czasu przyjęcia go w 
komisji, sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba
ACER - CEER
Bellona Europa
Clean Air Task Force
currENT
EDF
Edison
Electrification Alliance
Enel 
ENTSO-E
ENTSO-G
Euroheat & Power
European Sea Ports Organisation - ESPO 
Gaz-System 
GD4S
GEODE
GRTgaz
Hydrogen Europe
IOGP
PGE
PGNiG
PSE
Red Eléctrica
SolarPower Europe
T&D Europe
URE – Polish Energy Regulator 
Wind Europe 
Zero Emissions Platform 
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OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego 
rozporządzenie (UE) nr 347/2013
(COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marie Toussaint

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europa dąży do tego, by stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie, a 
Europejski Zielony Ład jest planem transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki. 
Jednak obecnie spalanie paliw kopalnych jest odpowiedzialne za ponad 75% emisji gazów 
cieplarnianych w UE. Jak najszybsze osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga szybkiej, 
sprawiedliwej i pełnej transformacji energetycznej. Transformacja ta będzie możliwa tylko 
wtedy, gdy będzie wsparta odpowiednią infrastrukturą, dzięki rozporządzeniu w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (rozporządzenie TEN-
E). Projekty infrastrukturalne wymagają lat na zaprojektowanie, zaplanowanie i zbudowanie, a 
ich eksploatacja trwa przez dziesięciolecia. 

Obecna europejska infrastruktura energetyczna opiera się na przestarzałym modelu: główne 
linie przesyłowe energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej doprowadzające produkcję na dużą 
skalę do ośrodków poboru, a linie dystrybucji łączą je z odbiorcami końcowymi. System 
energetyczny jutra będzie integrował różne systemy i sektory, z wieloma podmiotami 
zajmującymi się produkcją, przetwarzaniem, agregacją, zarządzaniem, transportem i 
przechowywaniem energii, w szczególności na poziomie lokalnym.

Potrzeby UE w zakresie inwestycji energetycznych w infrastrukturę szacuje się na 318 mld 
EUR w latach 2030–20501. Stosowanie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” 
jest zatem priorytetem pozwalającym na utrzymanie kosztów pod kontrolą, przy jednoczesnym 

1 COM Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. Inwestowanie w przyszłość neutralną 
dla klimatu z korzyścią dla obywateli, SWD/2020/176 final. Tabela 12: Dodatkowe roczne inwestycje w 
porównaniu z BSL dla wszystkich scenariuszy strategicznych i wariantu MIX-nonCO2 (2021–2030 i 2031--
2050, mld EUR 2015); 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf, tabela 2 
s.202

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020SC0176
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
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zapewnieniu licznych dodatkowych korzyści. Europa nie może sobie pozwolić na marnowanie 
zasobów na aktywa osierocone. Każdy nowy projekt dotyczący sprzętu komputerowego 
powinien być należycie oceniany w porównaniu z alternatywnymi wariantami 
bezprzewodowymi i powinien opierać się na solidnych kryteriach zrównoważonego rozwoju, 
gwarantujących pełny wkład w osiągnięcie celu neutralności klimatycznej. 

Zgodnie z większością scenariuszy zapotrzebowanie na energię resztkową będzie prawie w 
całości zaspokajane przez energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych. Podczas gdy 
wykorzystanie morskiej energii odnawialnej będzie wymagało rozbudowy infrastruktury 
przesyłowej na duże odległości, musimy opracować inteligentne sieci dystrybucyjne, 
rozwiązania w zakresie magazynowania i elastyczności, aby poradzić sobie ze zmiennością 
dostaw z małych instalacji odnawialnych. Odnawialny wodór może być wykorzystywany w 
zastosowaniach, w których bezpośrednia elektryfikacja jest trudna pod względem 
technologicznym. 

Jako członkowie ENVI mamy obowiązek chronić prawodawstwo dotyczące infrastruktury, 
które kieruje UE na drogę do ograniczenia emisji w oparciu o podstawy naukowe, chronić 
zasoby i zapewnić skuteczną kontrolę demokratyczną. Dlatego też Sprawozdawczyni 
proponuje, co następuje: 

Nowe ramy zarządzania w celu wprowadzenia w życie zasady „efektywność energetyczna 
przede wszystkim” i zagwarantowania osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu
Operatorzy sieci mają niekwestionowaną wiedzę specjalistyczną, ale również oczywisty interes 
w rozbudowie infrastruktury. Musimy unikać polegania wyłącznie na nich w zakresie 
bezstronnej oceny projektów dotyczących sprzętu komputerowego pod kątem efektywności 
energetycznej i elastyczności oraz w zakresie integracji sektorów energii elektrycznej, 
ogrzewania i chłodzenia, przemysłu i transportu.

W związku z tym wprowadza się Radę ds. Infrastruktury Energetycznej (EIC), w skład której 
wchodzą operatorzy rynku ze wszystkich właściwych sektorów, niezależni eksperci i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego. EIC przygotuje ogólnosystemową analizę kosztów 
i korzyści, analizę braków w infrastrukturze, zintegrowane scenariusze, jak również 
dziesięcioletni plan rozwoju sieci oraz rzetelną perspektywę długoterminową do roku 2050. 

Wzmocniona kontrola demokratyczna i udział wszystkich zainteresowanych
Transformacja energetyczna nie dokona się bez udziału obywateli. Ich włączenie w proces 
planowania infrastruktury energetycznej ma zasadnicze znaczenie. Zainteresowane strony i 
społeczeństwo obywatelskie powinny uczestniczyć w pracach EIC. W całym procesie należy 
zapewnić przejrzystość, zwracając szczególną uwagę na ludność tubylczą i społeczności 
zmarginalizowane przy wyborze i projektowaniu infrastruktury. Wzmocniona jest również rola 
Parlamentu w wyborze projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, poprzez 
kontrolę aktów delegowanych w podziale na kategorie infrastruktury. 

Priorytetowe traktowanie energii odnawialnej i decentralizacji
Gwałtowny rozwój energii odnawialnej wymaga rozbudowy dystrybucji i inteligentnych sieci 
elektrycznych, elektrolizerów do produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych, powiązanej 
infrastruktury transportowej, a także rozbudowy sieci grzewczych i chłodniczych. TEN-E nie 
wspiera jednak odpowiednio tych inwestycji. Dlatego też sprawozdawczyni sugeruje 
dostosowanie kryteriów, w szczególności poprzez obniżenie progów wielkości projektów oraz 
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wycenę korzyści płynących z projektów poza ich zdolnością do zwiększenia fizycznej 
transgranicznej zdolności przesyłowej. 

Sprawozdawczyni sugeruje wyłączenie projektów infrastrukturalnych związanych z gazem i 
CO2 z zakresu TEN-E: potencjalny wzrost liczby projektów dotyczących gazu odnawialnego 
na małą skalę wymaga jedynie ograniczonych dostosowań infrastrukturalnych; biorąc pod 
uwagę możliwość zastąpienia produkcji energii ze źródeł kopalnych źródłami odnawialnymi, 
potencjalne projekty dotyczące wychwytywania dwutlenku węgla nie będą powiązane z 
sektorem energetycznym, a tym samym z TEN-E. 

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponadto w przedstawionej przez 
Komisję strategii w zakresie wodoru29 
stwierdzono, że na potrzeby wymaganego 
rozpoczęcia wykorzystywania wodoru 
ważnym elementem, który mogą zapewnić 
tylko Unia i jednolity rynek, jest 
wielkoskalowa sieć infrastruktury. Obecnie 
specjalna infrastruktura do 
transgranicznego transportu wodoru 
i handlu wodorem jest bardzo ograniczona. 
Taka infrastruktura powinna w znacznej 
mierze składać się z przekształcanych 
aktywów infrastruktury gazu ziemnego, 
uzupełnionych nowymi aktywami 
przeznaczonymi dla wodoru. Ponadto 
w strategii w zakresie wodoru określono 
cel strategiczny dotyczący zwiększenia 
zdolności produkcyjnej elektrolizerów 
do 40 GW do 2030 r. w celu zwiększenia 
produkcji wodoru odnawialnego 
i ułatwienia obniżenia emisyjności 
sektorów zależnych od paliw kopalnych, 
takich jak przemysł lub transport. 

(14) Ponadto w przedstawionej przez 
Komisję strategii w zakresie wodoru29 
stwierdzono, że na potrzeby wymaganego 
rozpoczęcia wykorzystywania wodoru 
ważnym elementem, który mogą zapewnić 
tylko Unia i jednolity rynek, jest 
wielkoskalowa sieć infrastruktury. Obecnie 
specjalna infrastruktura do 
transgranicznego transportu wodoru 
i handlu wodorem jest bardzo ograniczona. 
Taka infrastruktura powinna w znacznej 
mierze składać się z przekształcanych 
aktywów infrastruktury gazu ziemnego, 
uzupełnionych nowymi aktywami 
przeznaczonymi dla wodoru. Ponadto 
w strategii w zakresie wodoru określono 
cel strategiczny dotyczący zwiększenia 
zdolności produkcyjnej elektrolizerów 
do 40 GW do 2030 r. w celu zwiększenia 
produkcji wodoru odnawialnego 
i ułatwienia obniżenia emisyjności 
sektorów zależnych od paliw kopalnych, 
takich jak przemysł lub transport. 
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W związku z tym polityka TEN-E powinna 
obejmować nową i przekształconą 
infrastrukturę do przesyłu wodoru 
i instalacje do magazynowania wodoru, 
a także instalacje przeznaczone dla 
elektrolizerów. Infrastruktura do przesyłu 
i magazynowania wodoru powinna być 
również uwzględniona w ogólnounijnym 
dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, tak 
aby umożliwić kompleksową i spójną 
ocenę związanych z tym kosztów 
i korzyści dla systemu energetycznego, 
w tym wkładu w integrację i obniżenie 
emisyjności systemu, w celu stworzenia 
wodorowej sieci szkieletowej dla Unii.

W związku z tym polityka TEN-E powinna 
obejmować nową i przekształconą 
infrastrukturę do przesyłu i dystrybucji 
wodoru i instalacje do magazynowania 
wodoru, a także instalacje przeznaczone 
dla elektrolizerów. Infrastruktura do 
przesyłu, dystrybucji i magazynowania 
wodoru powinna być również 
uwzględniona w ogólnounijnym 
dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, tak 
aby umożliwić kompleksową i spójną 
ocenę związanych z tym kosztów 
i korzyści dla systemu energetycznego, 
w tym wkładu w integrację i obniżenie 
emisyjności systemu, w celu stworzenia 
wodorowej sieci szkieletowej dla Unii. 
Należy stworzyć nową kategorię sieci 
ciepłowniczych i chłodniczych dla 
projektów o minimalnej masie krytycznej 
zgodnie z oceną strategii UE w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia oraz strategii UE 
dotyczącej integracji systemu 
energetycznego, uwalniając potencjał 
technologii ogrzewania i chłodzenia 
opartych na odnawialnych źródłach 
energii, a także innowacyjnych 
technologii ogrzewania i chłodzenia, 
wykorzystujących nieuniknioną nadwyżkę 
ciepła i chłodu z zakładów 
przemysłowych.

__________________ __________________
29 Strategia w zakresie wodoru na rzecz 
Europy neutralnej dla klimatu, 
COM(2020)0301 final.

29 Strategia w zakresie wodoru na rzecz 
Europy neutralnej dla klimatu, 
COM(2020)0301 final.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponadto należy utworzyć nową 
kategorię infrastruktury dla inteligentnych 
sieci gazowych w celu wspierania 
inwestycji polegających na włączeniu 
odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, 

(15) Ponadto należy utworzyć nową 
kategorię infrastruktury dla inteligentnych 
sieci gazowych w celu wspierania 
inwestycji polegających na włączeniu 
odnawialnych gazów i wodoru do sieci 
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takich jak biogaz, biometan i wodór, do 
sieci oraz pomagania w zarządzaniu 
powstałym w ten sposób bardziej 
złożonym systemem w oparciu 
o innowacyjne technologie cyfrowe.

oraz pomagania w zarządzaniu powstałym 
w ten sposób bardziej złożonym systemem 
w oparciu o innowacyjne technologie 
cyfrowe.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Proces ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
okazał się skuteczny jako podstawa do 
włączenia projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
do kategorii energii elektrycznej i gazu. 
Chociaż europejska sieć operatorów 
systemów przesyłowych energii 
elektrycznej i europejska sieć operatorów 
systemów przesyłowych gazu (ENTSO) 
oraz operatorzy systemów przesyłowych 
mają do odegrania ważną rolę w tym 
procesie, istnieje jednak potrzeba większej 
kontroli, w szczególności w odniesieniu do 
określenia scenariuszy na przyszłość, 
wykrywania długotrwałych luk i wąskich 
gardeł w infrastrukturze oraz oceny 
poszczególnych projektów, w celu 
zwiększenia zaufania do tego procesu. 
W związku z tym ze względu na potrzebę 
niezależnej walidacji Agencja ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki („Agencja”) i Komisja powinny 
odgrywać większą rolę w tym procesie, 
z uwzględnieniem procesu opracowywania 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/94331 oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 715/200932.

(20) Proces ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci był 
podstawą do włączenia projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania do kategorii energii 
elektrycznej i gazu. Potrzebna jest jednak 
długoterminowa wizja, aby 
zagwarantować przyjęcie 
przyszłościowych metod i scenariuszy 
przyczyniających się do osiągnięcia celów 
w zakresie klimatu do 2030 r., celów w 
zakresie rozwoju morskiej energii 
wiatrowej do 2040 r. oraz celu 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r. Bezwzględną podstawę działań 
Unii w dziedzinie klimatu i wysiłków na 
rzecz osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r. powinny stanowić 
wiedza naukowa oraz najdokładniejsze i 
najnowsze dane wraz ze sprawdzonymi i 
przejrzystymi informacjami na temat 
zmiany klimatu. W związku z tym 
Europejska Naukowa Rada 
Konsultacyjna ds. Zmian Klimatu 
ustanowiona rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/...30a [europejskie prawo o klimacie] 
powinna zostać włączona do procesu 
zarządzania, aby zapewnić zgodność 
metod analizy kosztów i korzyści, 
scenariuszy i luk w infrastrukturze oraz 
unijnych wykazów projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania z 
celami Unii w zakresie klimatu. Agencja 
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ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki („Agencja”) i Komisja powinny 
odgrywać większą rolę w tym procesie 
opracowywania ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/94331 
oraz rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/200932. 
Ponadto należy zwiększyć rolę innych 
zainteresowanych stron i uczestników 
rynku, m.in. po stronie popytu.

__________________ __________________
30a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/... z 30 
czerwca 2021 r. ustanawiające ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 401/2009 i rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) 
(Dz.U. L ...).

31 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej, Dz.U. 
L 158 z 14.6.2019, s. 54.

31 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej, Dz.U. 
L 158 z 14.6.2019, s. 54.

32 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych 
gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1775/2005, Dz.U. L 211 
z 14.8.2009, s. 36.

32 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych 
gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1775/2005, Dz.U. L 211 
z 14.8.2009, s. 36.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Na podstawie szczegółowych 
konsultacji ze wszystkimi państwami 
członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami Komisja określiła 13 
strategicznych priorytetów 

(23) Jest 14 strategicznych priorytetów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej, których wdrożenie ma 
zasadnicze znaczenie dla realizacji celów 
unijnej polityki energetycznej 
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transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej, których wdrożenie ma 
zasadnicze znaczenie dla realizacji celów 
unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej do 2030 r. i 2050 r. 
Priorytety te obejmują różne regiony 
geograficzne lub obszary tematyczne 
w zakresie przesyłu i magazynowania 
energii elektrycznej, sieci przesyłowych 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych, 
przesyłu i magazynowania wodoru, 
elektrolizerów, inteligentnych sieci 
gazowych, inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych oraz przesyłu 
dwutlenku węgla.

i klimatycznej do 2030 r. i 2050 r. 
Priorytety te obejmują różne regiony 
geograficzne lub obszary tematyczne 
w zakresie przesyłu, dystrybucji 
i magazynowania energii elektrycznej, 
sieci przesyłowych energii morskiej ze 
źródeł odnawialnych i wodoru, sieci 
ciepłowniczych i chłodniczych, przesyłu, 
dystrybucji i magazynowania wodoru, 
elektrolizerów, inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych, inteligentnych sieci 
gazowych oraz przesyłu dwutlenku węgla.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania powinny być 
zgodne ze wspólnymi, przejrzystymi 
i obiektywnymi kryteriami dotyczącymi 
ich wkładu w cele polityki energetycznej. 
Aby projekty dotyczące energii 
elektrycznej i wodoru kwalifikowały się do 
wpisania na listy unijne, powinny zostać 
wymienione w najbardziej aktualnym 
dostępnym ogólnounijnym 
dziesięcioletnim planie rozwoju sieci. 
Ponieważ infrastruktura wodorowa nie 
jest obecnie uwzględniona 
w ogólnounijnym dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci, wspomniany wymóg dla 
projektów dotyczących wodoru powinien 
obowiązywać dopiero od dnia 1 stycznia 
2024 r. do celów uwzględnienia na drugiej 
liście unijnej sporządzonej zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.

(24) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego i wzajemnego zainteresowania 
powinny być zgodne ze wspólnymi, 
przejrzystymi i obiektywnymi kryteriami 
dotyczącymi ich wkładu w cele polityki 
energetycznej. Aby wszystkie projekty 
kwalifikowały się do wpisania na listy 
unijne, powinny zostać wymienione 
w najbardziej aktualnym dostępnym 
ogólnounijnym dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci. Inteligentne sieci 
elektroenergetyczne, inteligentne sieci 
gazowe, sieci wodorowe, elektrolizery oraz 
sieci ciepłownicze i chłodnicze, choć 
kwalifikują się do uwzględnienia w 
wykazach projektów grup regionalnych od 
momentu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, nie są obecnie 
uwzględnione w ogólnounijnym 
dziesięcioletnim planie rozwoju sieci. 
Wspomniany wymóg dla tych projektów 
powinien obowiązywać dopiero od dnia 1 
stycznia 2024 r. do celów uwzględnienia 
na drugiej liście unijnej sporządzonej 
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zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Należy utworzyć grupy regionalne, 
których zadaniem będzie proponowanie 
i dokonywanie przeglądu projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w celu sporządzania 
regionalnych list projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
W celu zapewnienia szerokiego 
konsensusu wspomniane grupy regionalne 
powinny zapewniać ścisłą współpracę 
między państwami członkowskimi, 
krajowymi organami regulacyjnymi, 
projektodawcami i odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami. W kontekście 
tej współpracy krajowe organy regulacyjne 
powinny w razie konieczności doradzać 
grupom regionalnym, między innymi 
w sprawie wykonalności aspektów 
regulacyjnych proponowanych projektów 
oraz wykonalności proponowanego 
harmonogramu zatwierdzania przez organy 
regulacyjne.

(25) Należy utworzyć grupy regionalne, 
których zadaniem będzie proponowanie 
i dokonywanie przeglądu projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w celu sporządzania 
regionalnych list projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
W celu zapewnienia szerokiego 
konsensusu wspomniane grupy regionalne 
powinny zapewniać ścisłą współpracę 
między państwami członkowskimi, 
krajowymi organami regulacyjnymi, 
projektodawcami, odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, lokalnymi 
władzami i organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego. W kontekście tej 
współpracy krajowe organy regulacyjne 
powinny w razie konieczności doradzać 
grupom regionalnym w sprawie 
wykonalności aspektów regulacyjnych 
proponowanych projektów, zgodności z 
kryteriami zrównoważonego rozwoju i 
celami w zakresie klimatu oraz 
wykonalności proponowanego 
harmonogramu zatwierdzania przez organy 
regulacyjne. Skład, działalność i decyzje 
grup regionalnych powinny być 
publicznie dostępne.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Podstawą dyskusji na temat (39) Podstawą dyskusji na temat 
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odpowiedniej alokacji kosztów powinna 
być analiza kosztów i korzyści projektu 
infrastrukturalnego, dokonywana na 
podstawie zharmonizowanej metodyki 
przeprowadzania analizy obejmującej cały 
system energetyczny, z wykorzystaniem 
tego samego scenariusza co scenariusz 
wykorzystany wówczas, gdy projekt 
znajdował się na unijnej liście projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w ramach ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
przygotowanych przez europejskie sieci 
operatorów systemów przesyłowych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/943 
oraz rozporządzeniem (WE) nr 715/2009, 
poddanych przeglądowi przez Agencję. 
W analizie tej można uwzględnić 
wskaźniki i odpowiednie wartości 
odniesienia do porównania jednostkowych 
kosztów inwestycji.

odpowiedniej alokacji kosztów powinna 
być analiza kosztów i korzyści projektu 
infrastrukturalnego, dokonywana na 
podstawie zharmonizowanej metodyki 
przeprowadzania analizy obejmującej cały 
system energetyczny i zgodność z 
zasadami ochrony klimatu, 
z wykorzystaniem tego samego scenariusza 
co scenariusz wykorzystany wówczas, gdy 
projekt znajdował się na unijnej liście 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, w ramach 
ogólnounijnych dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci. Analiza kosztów i korzyści 
powinna obejmować emisje w całym cyklu 
życia projektu, jak również inne kryteria 
zrównoważonego rozwoju. W analizie 
można uwzględnić wskaźniki 
i odpowiednie wartości odniesienia do 
porównania jednostkowych kosztów 
inwestycji.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W celu zapewnienia, aby skład 
priorytetowych korytarzy oraz obszarów 
tematycznych w najlepszy sposób 
odzwierciedlał rozwój infrastruktury 
energetycznej oraz aby liczba 
proponowanych projektów w każdej z grup 
pozostawała odpowiednia i rozsądna, tak 
aby umożliwić kompleksową, gruntowną 
ocenę oraz zapewnić, aby unijna lista 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania była 
ograniczona do projektów 
przyczyniających się w największym 
stopniu do wdrożenia strategicznych 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
tematycznych infrastruktury energetycznej, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

(50) W celu zapewnienia, aby skład 
priorytetowych korytarzy oraz obszarów 
tematycznych w najlepszy sposób 
odzwierciedlał rozwój infrastruktury 
energetycznej oraz aby liczba 
proponowanych projektów w każdej z grup 
pozostawała odpowiednia i rozsądna, tak 
aby umożliwić kompleksową, gruntowną 
ocenę oraz zapewnić, aby unijna lista 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania była 
ograniczona do projektów 
przyczyniających się w największym 
stopniu do wdrożenia strategicznych 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
tematycznych infrastruktury energetycznej, 
niniejsze rozporządzenie należy poddać 
przeglądowi do dnia 30 czerwca 2027 r., w 
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Europejskiej: szczególności:

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia 
realizacji celów niniejszego rozporządzenia 
i mając na względzie liczbę projektów 
znajdujących się dotychczas na listach 
unijnych, łączną liczbę projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należy utrzymać na 
poziomie umożliwiającym zarządzanie 
nimi, a zatem liczba ta nie powinna 
znacząco przekraczać 220. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. Zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada mogą, gdy uznają to za 
konieczne, wysyłać ekspertów na 
posiedzenia grup ekspertów Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych, na które zaproszeni są 
eksperci z państw członkowskich. 
Dyskusje w grupach regionalnych 
odgrywają ważną rolę w przyjmowaniu 
przez Komisję aktów delegowanych 
ustanawiających listy projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Wobec powyższego w miarę możliwości 
i w zakresie, w jakim jest to zgodne 
z ramami niniejszego rozporządzenia, 
wskazane jest, aby Parlament Europejski 
i Rada otrzymywały informacje na temat 
posiedzeń grup regionalnych oraz mogły 
wysyłać na nie ekspertów zgodnie 
z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym 
w sprawie lepszego stanowienia prawa 
z 2016 r.44.

Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia 
realizacji celów niniejszego rozporządzenia 
i mając na względzie liczbę projektów 
znajdujących się dotychczas na listach 
unijnych, łączną liczbę projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należy utrzymać na 
poziomie umożliwiającym zarządzanie 
nimi, należy je przedstawiać według 
kategorii, a ich liczba nie powinna 
przekraczać 220. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. Zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada mogą, gdy uznają to za 
konieczne, wysyłać ekspertów na 
posiedzenia grup ekspertów Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych, na które zaproszeni są 
eksperci z państw członkowskich. 
Dyskusje w grupach regionalnych 
odgrywają ważną rolę w przyjmowaniu 
przez Komisję aktów delegowanych 
ustanawiających listy projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Wobec powyższego w miarę możliwości 
i w zakresie, w jakim jest to zgodne 
z ramami niniejszego rozporządzenia, 
wskazane jest, aby Parlament Europejski 
i Rada otrzymywały informacje na temat 
posiedzeń grup regionalnych oraz mogły 
wysyłać na nie ekspertów zgodnie 
z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym 
w sprawie lepszego stanowienia prawa 
z 2016 r.44.

__________________ __________________
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44 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 
Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa.

44 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 
Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu 
określa się wytyczne dotyczące 
terminowego rozwoju i interoperacyjności 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej określonych w załączniku I 
(„priorytetowe korytarze i obszary 
infrastruktury energetycznej”), która to 
infrastruktura przyczynia się do osiągnięcia 
celów klimatycznych i energetycznych UE 
do 2030 r. oraz celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r.

1. W niniejszym rozporządzeniu 
określa się wytyczne dotyczące 
terminowego rozwoju i interoperacyjności 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej określonych w załączniku I 
(„priorytetowe korytarze i obszary 
infrastruktury energetycznej”), która to 
infrastruktura przyczynia się do:

(i) osiągnięcia długoterminowego 
celu dotyczącego temperatury na świecie 
określonego w art. 2 porozumienia 
paryskiego, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu aktualnych danych 
naukowych, w szczególności 
sprawozdania specjalnego IPCC w 
sprawie globalnego ocieplenia o 1,5 °C i 
osiągnięcia celów klimatycznych 
i energetycznych UE do 2030 r. oraz celu 
neutralności klimatycznej najpóźniej 
do 2050 r., z należytym poszanowaniem 
zasady ostrożności oraz zasady działania 
zapobiegawczego, naprawiania szkody w 
środowisku w pierwszym rzędzie u źródła 
i zasady „zanieczyszczający płaci”;
(ii) integracji unijnego rynku energii, 
bezpieczeństwa dostaw, zrównoważonego 
rozwoju i konkurencyjności.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dotyczy określania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania niezbędnych do realizacji 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej w zakresie energii 
elektrycznej, inteligentnych sieci 
gazowych, wodoru, elektrolizerów 
i dwutlenku węgla, określonych 
w załączniku II („kategorie infrastruktury 
energetycznej”);

a) dotyczy określania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania niezbędnych do realizacji 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej w zakresie energii 
elektrycznej, inteligentnych sieci 
gazowych, wodoru, elektrolizerów, 
dwutlenku węgla i ogrzewania oraz 
chłodzenia, określonych w załączniku II 
(„kategorie infrastruktury energetycznej”);

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „inteligentna sieć 
elektroenergetyczna” oznacza sieć 
elektroenergetyczną, w której operator 
sieci może cyfrowo monitorować działania 
podłączonych do niej użytkowników, oraz 
technologie informacyjno-komunikacyjne 
(ICT) służące do komunikacji 
z powiązanymi operatorami sieci, 
wytwórcami, konsumentami lub 
prosumentami w celu przesyłania energii 
elektrycznej w sposób zrównoważony, 
opłacalny i bezpieczny;

8) „inteligentna sieć 
elektroenergetyczna” oznacza sieć 
elektroenergetyczną wraz z koniecznymi 
elementami, która integruje zachowania i 
działania wszystkich podłączonych do niej 
użytkowników oraz umożliwia cyfrowe 
monitorowanie i komunikację ze 
wszystkimi podłączonymi do niej 
użytkownikami, w tym wytwórcami, 
konsumentami lub prosumentami, 
pojazdami elektrycznymi i magazynami, w 
celu poprawy zrównoważenia, jakości 
energii elektrycznej i bezpieczeństwa 
systemu elektroenergetycznego oraz 
umożliwienia integracji systemu 
energetycznego oraz integracji energii 
elektrycznej z różnych źródeł 
odnawialnych;

Poprawka 13
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „inteligentna sieć gazowa” oznacza 
sieć gazową, w której wykorzystuje się 
innowacyjne rozwiązania cyfrowe do 
integrowania w opłacalny sposób wielu 
niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł 
gazu zgodnie z potrzebami konsumentów 
i wymogami dotyczącymi jakości gazu 
w celu zmniejszenia śladu węglowego 
powiązanego zużycia gazu, umożliwienia 
zwiększenia udziału gazów odnawialnych 
i niskoemisyjnych oraz utworzenia 
połączeń z innymi nośnikami energii 
i sektorami;

9) „inteligentna sieć gazowa” oznacza 
sieć dystrybucji gazu, w której 
wykorzystuje się innowacyjne rozwiązania 
cyfrowe do integrowania w opłacalny 
sposób odnawialnych źródeł gazu i wodoru 
w celu osiągnięcia całkowitego obniżenia 
emisyjności oraz utworzenia połączeń 
z innymi nośnikami energii i sektorami;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) „sieć ciepłownicza i chłodnicza” 
oznacza niskotemperaturową sieć 
ciepłowniczą czwartej lub piątej generacji 
o wysokiej efektywności energetycznej 
oraz sieć chłodniczą o wysokiej 
efektywności energetycznej, 
wykorzystującą ciepło i chłód pochodzące 
z odnawialnych źródeł energii lub 
nieuniknioną nadwyżkę ciepła i chłodu, a 
także powiązane urządzenia do konwersji 
lub magazynowania;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a) „efektywność energetyczna przede 
wszystkim” oznacza „efektywność 
energetyczną przede wszystkim” zgodnie z 



RR\1240105PL.docx 157/379 PE691.151v02-00

PL

definicją zawartą w art. 2 ust. 18 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
2018/19991a;
____________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013, Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 
1.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) każdy indywidualny wniosek 
dotyczący projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania wymaga 
zatwierdzenia przez państwa, do których 
terytorium odnosi się projekt; jeżeli 
państwo nie zatwierdzi projektu, 
przedstawia zainteresowanej grupie 
uzasadnienie takiej decyzji;

a) każdy indywidualny wniosek 
dotyczący projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania wykazuje:

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) w jaki sposób w planie projektu 
uwzględniono kwestie środowiskowe; 
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a – podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zgodność projektu z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju określonymi w 
art. 4 i załączniku IV;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a – podpunkt iii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zgodność z zasadą „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wymaga zatwierdzenia przez 
państwa, do których terytorium odnosi się 
projekt; jeżeli państwo postanowi nie 
zatwierdzić projektu, przedstawia 
zainteresowanej grupie uzasadnienie 
takiej decyzji;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zapewnia spójność z opinią 
Agencji;

Poprawka 22
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) publikuje sprawozdanie, 
zawierające co najmniej opisy każdego 
projektu, protokoły z posiedzeń 
regionalnych z listą uczestników, 
metodykę regionalną przyjętą przez grupę 
oraz ranking regionalny; sprawozdanie to 
zawiera szczegółowe uzasadnienie 
pokazujące, w jaki sposób wybrane 
projekty ujęte w wykazie regionalnym 
przyczyniłyby się do osiągnięcia unijnych 
celów energetycznych i klimatycznych do 
2030 r. oraz celu neutralności 
klimatycznej.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 
niniejszego rozporządzenia zmieniających 
załączniki do niniejszego rozporządzenia 
w celu ustalenia unijnej listy projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania („lista unijna”), 
z zastrzeżeniem art. 172 akapit drugi 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 
niniejszego rozporządzenia i w ścisłej 
współpracy z Parlamentem Europejskim 
w celu ustalenia unijnej listy projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania („lista unijna”) według 
kategorii zgodnie z załącznikiem II do 
niniejszego rozporządzenia, 
z zastrzeżeniem art. 172 akapit drugi 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnia spójność między 
regionami, przy uwzględnieniu opinii 

b) zapewnia spójność z opinią Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
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przedstawionej przez Agencję ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki („Agencja”), o której mowa 
w załączniku III sekcja 2 pkt 12;

Energetyki („Agencja”), o której mowa 
w załączniku III sekcja 2 pkt 12 w celu 
zapewnienia spójności między regionami;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) należycie uwzględnia opinię 
Naukowej Rady Konsultacyjnej ds. Zmian 
Klimatu w sprawie dostosowania unijnej 
listy projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania do unijnych 
celów w zakresie klimatu i zapewnia jak 
największy wkład projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w realizację tych celów.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania uwzględnione 
na liście unijnej zgodnie z ust. 4 
niniejszego artykułu w kategoriach 
infrastruktury energetycznej określonych 
w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) stają 
się integralną częścią odpowiednich 
regionalnych planów inwestycyjnych, 
zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 
2019/943 i art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2009 oraz odnośnego krajowego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
zgodnie z art. 51 dyrektywy (UE) 2019/944 
i art. 22 dyrektywy 2009/73/WE oraz 
innych odnośnych krajowych planów 
infrastrukturalnych, stosownie do 
przypadku. W każdym z tych planów 
projekty te otrzymują status najwyższego 
priorytetu. Niniejszy ustęp nie ma 

6. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego i wzajemnego zainteresowania 
uwzględnione na liście unijnej zgodnie z 
ust. 4 niniejszego artykułu stają się 
integralną częścią odpowiednich 
regionalnych planów inwestycyjnych, 
zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 
2019/943 oraz odnośnego krajowego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
zgodnie z art. 51 dyrektywy (UE) 2019/944 
oraz innych odnośnych krajowych planów 
infrastrukturalnych, stosownie do 
przypadku. W każdym z tych planów 
projekty te otrzymują status najwyższego 
priorytetu.
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zastosowania do projektów będących 
przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) plan projektu uwzględnia aspekty 
środowiskowe; projekt w znacznym 
stopniu przyczynia się do 
zrównoważonego rozwoju i realizacji 
celów Unii w zakresie obniżania 
emisyjności; projekt jest zgodny z zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) jest usytuowany na terytorium 
jednego państwa członkowskiego i ma 
znaczące skutki transgraniczne określone 
w załączniku IV pkt 1.

(ii) jest usytuowany na terytorium 
jednego państwa członkowskiego i ma 
znaczące skutki transgraniczne lub 
potencjał powielania określone 
w załączniku IV pkt 1. „powielanie” 
wymaga zarówno dzielenia się wiedzą, jak 
i transferu wiedzy między co najmniej 
dwoma państwami członkowskimi lub 
regionami; możliwość powielenia projektu 
przyczynia się między innymi do obniżenia 
emisyjności, stosowania zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, zwiększenia udziału energii ze 
źródeł odnawialnych i poprawy łączenia 
sektorów.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku projektów 
dotyczących przesyłu i magazynowania 
energii elektrycznej należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), 
b), c) i e) projekt ma się znacząco 
przyczynić do zrównoważoności poprzez 
włączenie energii ze źródeł odnawialnych 
do sieci oraz przesył energii wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych do głównych 
ośrodków poboru i magazynowania, oraz 
do spełnienia co najmniej jednego 
z następujących kryteriów szczególnych:

a) w przypadku projektów 
dotyczących przesyłu, dystrybucji 
i magazynowania energii elektrycznej 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej określonych w załączniku II 
pkt 1 lit. a), b), c) i e) projekt ma się 
znacząco przyczynić do zrównoważoności 
poprzez włączenie energii ze źródeł 
odnawialnych do sieci oraz przesył energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 
głównych ośrodków poboru 
i magazynowania, oraz do spełnienia co 
najmniej jednego z następujących 
kryteriów szczególnych:

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) łączenie sektorów, poprzez 
poprawę interakcji różnych nośników 
energii lub sektorów energetycznych, na 
przykład poprzez zwiększenie synergii z 
sąsiednimi sektorami, takimi jak 
transport;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku projektów 
dotyczących przesyłu dwutlenku węgla 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej określonych w załączniku II 
pkt 5 projekt ma się znacząco przyczynić 
do spełnienia wszystkich następujących 
kryteriów szczególnych:

c) w przypadku projektów 
dotyczących przesyłu dwutlenku węgla 
należących do kategorii infrastruktury 
określonych w załączniku II pkt 5 projekt 
ma się znacząco przyczynić do spełnienia 
wszystkich następujących kryteriów 
szczególnych:

Poprawka 32
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) unikanie emisji dwutlenku węgla 
przy jednoczesnym zachowaniu 
bezpieczeństwa dostaw energii;

(i) trwałe usunięcie emisji dwutlenku 
węgla;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zwiększenie odporności 
i bezpieczeństwa przesyłu dwutlenku 
węgla;

(ii) zwiększenie odporności, 
efektywności i bezpieczeństwa przesyłu 
dwutlenku węgla;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) efektywne wykorzystanie zasobów 
dzięki umożliwieniu połączenia wielu 
źródeł dwutlenku węgla i obiektów 
magazynowania za pośrednictwem 
wspólnej infrastruktury oraz minimalizacji 
obciążeń środowiskowych i ryzyka 
środowiskowego;

(iii) efektywne wykorzystanie zasobów 
dzięki umożliwieniu połączenia wielu 
źródeł przemysłowych dwutlenku węgla 
i obiektów magazynowania za 
pośrednictwem wspólnej infrastruktury 
oraz minimalizacji obciążeń 
środowiskowych i ryzyka 
środowiskowego;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku projektów 
dotyczących inteligentnych sieci gazowych 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej określonej w załączniku II 

f) w przypadku projektów 
dotyczących inteligentnych sieci gazowych 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej określonej w załączniku II 
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pkt 2 projekt ma się znacząco przyczynić 
do zrównoważoności poprzez 
umożliwienie i ułatwienie włączenia 
gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, 
takich jak biometan lub wodór 
odnawialny, do sieci dystrybucji i przesyłu 
gazu w celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych. Ponadto projekt ma się 
znacząco przyczynić do spełnienia co 
najmniej jednego z następujących 
kryteriów szczególnych:

pkt 2 projekt ma znacząco przyczynić się 
do zrównoważoności poprzez 
umożliwienie i ułatwienie włączenia 
gazów odnawialnych, zgodnie z 
definicjami oraz kryteriami 
zrównoważonego rozwoju i ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych określonymi 
w dyrektywie (UE) 2018/2001, i wodoru 
produkowanego z elektrolizerów 
spełniających wymogi ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w całym cyklu życia 
określone w pkt 4 załącznika II do sieci 
dystrybucji w celu osiągnięcia ich 
całkowitej bezemisyjności. Ponadto projekt 
ma się znacząco przyczynić do spełnienia 
co najmniej jednego z następujących 
kryteriów szczególnych:

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) bezpieczeństwo sieci i jakość 
dostaw poprzez zwiększanie wydajności 
i interoperacyjności przesyłu gazu 
i dystrybucji w codziennym 
funkcjonowaniu sieci, między innymi 
dzięki radzeniu sobie z wyzwaniami 
wynikającymi z wprowadzenia gazów 
o różnej jakości poprzez rozpoczęcie 
wykorzystywania innowacyjnych 
technologii i cyberbezpieczeństwa;

(i) bezpieczeństwo sieci i jakość 
dostaw poprzez zwiększanie wydajności 
i interoperacyjności dystrybucji gazu 
w codziennym funkcjonowaniu sieci, 
dzięki radzeniu sobie z wyzwaniami 
wynikającymi z wprowadzenia gazów ze 
źródeł odnawialnych o różnej jakości 
poprzez rozpoczęcie wykorzystywania 
innowacyjnych technologii 
i cyberbezpieczeństwa;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) bezpieczeństwo sieci i jakość 
dostaw poprzez zwiększanie wydajności 
i interoperacyjności dystrybucji 
w codziennym funkcjonowaniu sieci, 
między innymi dzięki radzeniu sobie 
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z wyzwaniami wynikającymi 
z wprowadzenia ciepła i chłodu o różnych 
temperaturach poprzez rozpoczęcie 
wykorzystywania innowacyjnych 
technologii;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f – podpunkt i b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ib) funkcjonowanie rynku i obsługa 
klienta;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) ułatwianie integracji 
inteligentnego sektora energetycznego 
poprzez tworzenie połączeń z innymi 
nośnikami energii i sektorami oraz 
umożliwianie reakcji popytu.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w przypadku projektów 
dotyczących sieci ciepłowniczych i 
chłodniczych należących do kategorii 
infrastruktury energetycznej określonej 
w załączniku II pkt 5a projekt ma się 
znacząco przyczynić do zrównoważoności 
poprzez umożliwienie i ułatwienie 
włączenia gazów odnawialnych 
i nieuniknionych nadwyżek ciepła lub 
chłodu do sieci dystrybucji w celu 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. 
Ponadto projekt ma się znacząco 
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przyczynić do spełnienia co najmniej 
jednego z następujących kryteriów 
szczególnych:

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku projektów należących 
do kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 1–4 wkład 
w spełnienie kryteriów wymienionych 
w ust. 3 niniejszego artykułu podlega 
ocenie zgodnie ze wskazówkami 
określonymi w załączniku IV pkt 3–7.

4. W przypadku projektów należących 
do kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 1–5a 
wkład w spełnienie kryteriów 
wymienionych w ust. 3 niniejszego 
artykułu podlega ocenie zgodnie ze 
wskazówkami określonymi w załączniku 
IV pkt 3–7a.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby ułatwić ocenę wszystkich projektów, 
które mogłyby kwalifikować się jako 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania i które mogłyby zostać 
uwzględnione w liście regionalnej, 
poszczególne grupy w sposób przejrzysty 
i obiektywny oceniają wkład każdego 
projektu w realizację tego samego 
priorytetowego korytarza lub obszaru. 
Każda grupa określa swoje metody oceny 
na podstawie całościowego przyczyniania 
się do spełniania kryteriów, o których 
mowa w ust. 3. Ocena ta prowadzi do 
sporządzenia rankingu projektów na 
wewnętrzne potrzeby grupy. Lista 
regionalna ani lista unijna nie zawiera 
żadnego rankingu i nie jest on 
wykorzystywany do żadnych dalszych 
celów z wyjątkiem celów opisanych 
w załączniku III sekcja 2 pkt 14.

Aby ułatwić ocenę wszystkich projektów, 
które mogłyby kwalifikować się jako 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania i które mogłyby zostać 
uwzględnione w liście regionalnej, 
poszczególne grupy w sposób przejrzysty 
i obiektywny oceniają wkład każdego 
projektu w realizację tego samego 
priorytetowego korytarza lub obszaru. 
Każda grupa określa swoje metody oceny 
na podstawie całościowego przyczyniania 
się do spełniania kryteriów, o których 
mowa w ust. 3. Ocena ta prowadzi do 
sporządzenia rankingu projektów, który 
podlega publikacji.

Poprawka 43
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zgodność z zasadą „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) wspólne wytyczne dotyczące 
sposobu uwzględniania unijnych celów w 
zakresie klimatu i energii, opracowane 
przez Naukową Radę Konsultacyjną ds. 
Zmian Klimatu;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) studia wykonalności i koncepcji, 
w tym dotyczące przystosowania się do 
zmiany klimatu oraz zgodności 
z przepisami z zakresu ochrony środowiska 
i z zasadą „nie czyń poważnych szkód”;

a) studia wykonalności i koncepcji, 
w tym dotyczące: łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
uwzględnienia aspektów środowiskowych, 
zgodności z przepisami z zakresu ochrony 
środowiska i z zasadami „nie czyń 
poważnych szkód” i „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) test warunków skrajnych dotyczący 
przystosowania się do zmiany klimatu z 
wykorzystaniem wytycznych zawartych w 
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art. 5 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2021/... 
[Europejskie prawo o klimacie];

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Plan wdrożenia, o którym mowa w 
ust. 1, jest publicznie dostępny i w pełni 
przejrzysty w odniesieniu do oczekiwanej 
daty oddania do użytku, statusu projektu 
oraz postępów projektu w porównaniu z 
poprzednim szeroko zakrojonym unijnym 
dziesięcioletnim planem rozwoju sieci 
oraz, w stosownych przypadkach, 
poprzednią unijną listą projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym, w stosownych 
przypadkach, przyczyn opóźnienia lub 
zmiany harmonogramu.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy systemów 
przesyłowych, operatorzy systemów 
dystrybucyjnych oraz inni operatorzy 
współpracują ze sobą w celu ułatwienia 
realizacji na swoich obszarach projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

2. Operatorzy systemów 
przesyłowych, operatorzy systemów 
dystrybucyjnych oraz inne kluczowe 
zainteresowane strony, lokalne władze i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
współpracują ze sobą w celu ułatwienia 
realizacji na swoich obszarach projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 1



RR\1240105PL.docx 169/379 PE691.151v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia każdego roku 
następującego po roku uwzględnienia 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania na liście unijnej zgodnie 
z art. 3 projektodawcy przedstawiają 
sprawozdanie roczne dla każdego projektu 
należącego do kategorii określonych 
w załączniku II pkt 1–4 właściwemu 
organowi, o którym mowa w art. 8.

Do dnia 31 grudnia każdego roku 
następującego po roku uwzględnienia 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania na liście unijnej zgodnie 
z art. 3 projektodawcy przedstawiają 
sprawozdanie roczne dla każdego projektu 
należącego do kategorii określonych 
w załączniku II pkt 1)–5a) właściwemu 
organowi, o którym mowa w art. 8.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) postępy osiągnięte w zakresie 
przygotowania, budowy i oddania projektu 
do użytku, w szczególności w zakresie 
procedur wydawania pozwoleń 
i konsultacji, a także zgodność 
z przepisami z zakresu ochrony 
środowiska, z zasadą, że projekt „nie czyni 
poważnych szkód” dla środowiska, a także 
zastosowane środki z zakresu 
przystosowania się do zmiany klimatu;

a) postępy osiągnięte w zakresie 
przygotowania, realizacji, budowy 
i oddania projektu do użytku, 
w szczególności zgodność z przepisami z 
zakresu ochrony środowiska, w tym 
w zakresie procedur wydawania pozwoleń 
i konsultacji, a także uwzględnienie 
aspektów środowiskowych w planie 
projektu oraz zgodność z zasadą, że 
projekt „nie czyni poważnych szkód” dla 
środowiska, a także zastosowane środki 
łagodzenia skutków zmiany klimatu 
i przystosowania się do zmiany klimatu;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w razie konieczności pomaga 
wszystkim stronom w konsultacjach 
z zainteresowanymi stronami oraz 
w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń dla 
projektów;

b) w razie konieczności pomaga 
wszystkim stronom w konsultacjach 
z zainteresowanymi stronami, proponując i 
omawiając alternatywne trasy lub 
projekty, oraz w uzyskaniu niezbędnych 
pozwoleń dla najbardziej odpowiedniej 
lokalizacji i trasy projektów z punktu 
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widzenia ochrony środowiska, w 
szczególności różnorodności biologicznej;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Koordynator europejski wybierany 
jest na podstawie swojego doświadczenia 
w zakresie szczególnych zadań 
powierzanych mu w związku z odnośnymi 
projektami.

3. Koordynator europejski wybierany 
jest w drodze otwartego i przejrzystego 
procesu na podstawie swojego 
doświadczenia w zakresie szczególnych 
zadań powierzanych mu w związku 
z odnośnymi projektami.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przyjęcie listy unijnej oznacza, do 
celów wszelkich decyzji wydanych 
w ramach procesu wydawania pozwoleń, 
że projekty te są niezbędne z punktu 
widzenia polityki energetycznej, bez 
uszczerbku dla dokładnej lokalizacji, 
przebiegu tras lub technologii 
zastosowanej w projekcie.

1. Przyjęcie listy unijnej oznacza, do 
celów wszelkich decyzji wydanych 
w ramach procesu wydawania pozwoleń, 
że projekty te są niezbędne z punktu 
widzenia polityki energetycznej i 
klimatycznej, bez uszczerbku dla dokładnej 
lokalizacji, przebiegu tras lub technologii 
zastosowanej w projekcie.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Całościowa analiza kosztów i korzyści 
systemu energetycznego

Całościowa analiza kosztów i korzyści 
systemu energetycznego oraz zgodności z 
zasadami ochrony klimatu

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [16 listopada 2022 r.] europejska 
sieć operatorów systemów przesyłowych 
(ENTSO) energii elektrycznej oraz 
ENTSO gazu publikują i przedstawiają 
państwom członkowskim, Komisji oraz 
Agencji stosowane przez nie metodyki, 
w tym również w zakresie modelowania 
sieci i rynku, na potrzeby przeprowadzania 
zharmonizowanej, całościowej analizy 
kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
należących do kategorii określonych 
w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) oraz 
pkt 3.

Do dnia [16 listopada 2022 r.] Agencja, w 
oparciu między innymi o dane 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej i Gazu 
(ENTSO), publikuje wszystkie założenia 
dotyczące kosztów, korzyści, skutków 
klimatycznych i gospodarczych oraz 
zależności od importu; przedkłada ona 
państwom członkowskim, Komisji i 
Parlamentowi Europejskiemu 
zintegrowaną i spójną metodykę, w tym 
modelowanie sieci i rynku, na potrzeby 
zharmonizowanej analizy kosztów i 
korzyści systemu energetycznego na 
poziomie unijnym w całym cyklu życia i 
kompatybilności klimatycznej, która 
zapewnia spójność z długoterminowym 
celem dotyczącym temperatury na świecie 
określonym w art. 2 porozumienia 
paryskiego, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu aktualnej wiedzy 
naukowej, w szczególności specjalnego 
sprawozdania IPCC w sprawie globalnego 
ocieplenia o 1,5 °C, w odniesieniu do 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego i wzajemnego zainteresowania 
należących do kategorii określonych w 
załączniku II.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodyki te stosuje się do przygotowania 
wszystkich kolejnych ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
opracowywanych przez ENTSO energii 
elektrycznej lub ENTSO gazu zgodnie 
z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 
i art. 30 rozporządzenia (UE) 2019/943. 
Wspomniane metodyki opracowuje się 
zgodnie z zasadami określonymi 
w załączniku V i muszą one być spójne 

Metodykę stosuje się do przygotowania 
wszystkich kolejnych ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
opracowywanych przez Agencję. 
Metodykę opracowuje się zgodnie 
z zasadami określonymi w załączniku V 
i musi ona być spójna z zasadami 
i wskaźnikami określonymi w załączniku 
IV. Analizę kosztów i korzyści upublicznia 
i przeprowadza agencja zgodnie z 
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z zasadami i wskaźnikami określonymi 
w załączniku IV.

załącznikiem V.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zanim ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu przedstawią odpowiednie 
metodyki, przeprowadzają proces szeroko 
zakrojonych konsultacji obejmujący 
przynajmniej organizacje reprezentujące 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
unijną organizację operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”), 
wszystkie zainteresowane strony z sektora 
wodoru oraz – jeżeli uznają to za 
niezbędne – krajowe organy regulacyjne 
i inne organy krajowe.

Przed przedstawieniem metodyki agencja 
przeprowadza proces szeroko zakrojonych 
konsultacji obejmujący przynajmniej 
Naukową Radę Konsultacyjną ds. Zmian 
Klimatu, organizacje reprezentujące 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
ENTSO, unijną organizację operatorów 
systemów dystrybucyjnych („organizacja 
OSD UE”), wszystkie zainteresowane 
strony z sektora dostaw gazu i energii 
elektrycznej, efektywności energetycznej, 
magazynowania energii, elastyczności 
energetycznej, wodoru, ogrzewania i 
chłodzenia, społeczeństwo obywatelskie 
oraz krajowe organy regulacyjne i inne 
organy krajowe.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania wspomnianych metodyk wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Agencja przedstawia 
ENTSO energii elektrycznej, ENTSO 
gazu, państwom członkowskim i Komisji 
opinię oraz publikuje ją na stronie 
internetowej Agencji.

2. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania metodyki wraz z uwagami 
przekazanymi w procesie konsultacji oraz 
sprawozdaniem z ich uwzględnienia 
Komisja przedstawia Agencji opinię; 
Naukowa Rada Konsultacyjna ds. Zmian 
Klimatu również może przedstawić opinię; 
obie opinie są publikowane na stronie 
internetowej Komisji.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu aktualizują wspomniane 
metodyki z należytym uwzględnieniem 
opinii Agencji, o której mowa w ust. 2, 
i przedkładają je Komisji w celu 
uzyskania jej opinii.

3. Jeżeli opinie Komisji i, w 
stosownych przypadkach, Naukowej Rady 
Konsultacyjnej ds. Zmian Klimatu, o 
których mowa w ust. 2, wymagają 
aktualizacji metodyki, Agencja dokonuje 
takiej aktualizacji i przedkłada Komisji 
zaktualizowaną metodę w celu wydania 
przez nią drugiej opinii.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania zaktualizowanych metodyk 
Komisja przekazuje swoją opinię ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu.

4. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania zaktualizowanej metodyki 
Komisja przekazuje swoją opinię Agencji.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nie później niż w terminie trzech 
miesięcy od dnia otrzymania opinii 
Komisji, o której mowa w ust. 4, ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu 
dostosowują swoje odnośne metodyki 
z należytym uwzględnieniem opinii 
Komisji i przedkładają je Komisji do 
zatwierdzenia.

5. Nie później niż w terminie trzech 
miesięcy od dnia otrzymania opinii 
Komisji, o której mowa w ust. 4, Agencja 
dostosowuje swoją metodykę zgodnie z 
opinią Komisji i przedkłada ją do 
zatwierdzenia Komisji i do wiadomości 
Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli charakter zmian 6. Jeżeli charakter zmian 
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wprowadzonych do metodyk zostanie 
uznany za przyrostowy, niemający wpływu 
na definicję korzyści, kosztów i innych 
istotnych parametrów związanych 
z kosztami i korzyściami określonymi 
w najnowszej metodyce przeprowadzania 
całościowej analizy kosztów i korzyści dla 
systemu energetycznego zatwierdzonej 
przez Komisję, ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu dostosowują 
swoje odnośne metodyki z należytym 
uwzględnieniem opinii Agencji 
przewidzianej w ust. 2 i przedkładają je 
Agencji do zatwierdzenia.

wprowadzonych do metodyki zostanie 
uznany za przyrostowy, niemający wpływu 
na definicję korzyści, kosztów i innych 
istotnych parametrów związanych 
z kosztami i korzyściami określonymi 
w najnowszej metodyce przeprowadzania 
całościowej analizy kosztów i korzyści dla 
systemu energetycznego i kompatybilności 
klimatycznej zatwierdzonej przez Komisję, 
Agencja dostosowuje swoją metodykę 
z należytym uwzględnieniem opinii 
Komisji i, w stosownych przypadkach, 
Naukowej Rady Konsultacyjnej ds. Zmian 
Klimatu, zgodnie z ust. 2, i przedkłada ją 
Komisji  do zatwierdzenia.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jednocześnie ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu przedkładają 
Komisji dokument uzasadniający 
przyczyny proponowanych aktualizacji 
oraz powód, dla którego charakter tych 
aktualizacji uważa się za przyrostowy. 
Jeżeli Komisja uzna, że charakter tych 
aktualizacji nie jest przyrostowy, zwróci 
się do ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu z pisemnym wnioskiem 
o przedłożenie jej tych metodyk. W takim 
przypadku zastosowanie ma proces 
opisany w ust. 2–5.

skreśla się

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia przez Agencję lub Komisję 
zgodnie z ust. 5 i 6 ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu publikują 

8. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia przez Komisję zgodnie 
z ust. 5 Agencja publikuje metodykę na 
swojej stronie internetowej. Przedstawia 
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swoje odnośne metodyki na swoich 
stronach internetowych. Przedstawiają 
one odpowiednie dane wejściowe oraz inne 
istotne dane na temat sieci, przepływu 
obciążenia i rynku, w wystarczająco 
dokładnej formie zgodnie z prawem 
krajowym i stosownymi umowami 
o poufności.

ona odpowiednie dane wejściowe oraz 
inne istotne dane na temat sieci, przepływu 
obciążenia i rynku, w wystarczająco 
dokładnej formie, aby strona trzecia mogła 
odtworzyć wyniki zgodnie z prawem 
krajowym i stosownymi umowami 
o poufności.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Metodyki są regularnie 
aktualizowane i usprawniane zgodnie 
z procedurą opisaną w ust. 1–6. Agencja, 
z własnej inicjatywy lub na podstawie 
należycie uzasadnionego wniosku 
krajowych organów regulacyjnych lub 
zainteresowanych stron, po formalnych 
konsultacjach z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony oraz Komisją, może 
zażądać takich aktualizacji i usprawnień 
z należytym uzasadnieniem 
i w odpowiednich ramach czasowych. 
Agencja publikuje wnioski krajowych 
organów regulacyjnych lub 
zainteresowanych stron oraz wszystkie 
istotne dokumenty niebędące szczególnie 
chronionymi dokumentami handlowymi, 
które skłoniły Agencję do zażądania 
aktualizacji lub usprawnienia.

9. Metodyka jest regularnie 
aktualizowana i usprawniana zgodnie 
z procedurą opisaną w ust. 1–6. Agencja, z 
własnej inicjatywy lub na podstawie 
należycie uzasadnionego wniosku 
krajowych organów regulacyjnych lub 
zainteresowanych stron, po formalnych 
konsultacjach z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony oraz Komisją, może 
dokonać takich aktualizacji i usprawnień z 
należytym uzasadnieniem i w 
odpowiednich ramach czasowych. Agencja 
publikuje wnioski krajowych organów 
regulacyjnych lub zainteresowanych stron 
oraz wszystkie istotne dokumenty 
niebędące szczególnie chronionymi 
dokumentami handlowymi, które 
doprowadziły do decyzji przeprowadzenia 
aktualizacji lub usprawnienia.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Co trzy lata Agencja ustanawia 
i udostępnia publicznie zbiór wskaźników 
i odpowiednich wartości odniesienia do 
porównania jednostkowych kosztów 

10. Co dwa lata Agencja ustanawia 
i udostępnia publicznie zbiór wskaźników 
i odpowiednich wartości odniesienia do 
porównania jednostkowych kosztów 
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inwestycji w porównywalnych projektach 
należących do kategorii infrastruktury 
określonych w załączniku II pkt 1 i 3. Te 
wartości odniesienia mogą być 
wykorzystywane przez ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu w analizach 
kosztów i korzyści prowadzonych na 
potrzeby kolejnych ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci. 
Pierwsze takie wskaźniki publikuje się do 
dnia [1 listopada 2022 r.].

inwestycji w porównywalnych projektach 
należących do kategorii infrastruktury 
określonych w załączniku II oraz w 
dobrowolnych rynkowych środkach 
zarządzania popytem i elastycznością. Te 
wartości odniesienia mogą być 
wykorzystywane przez Agencję 
w analizach kosztów i korzyści w cyklu 
życia prowadzonych na potrzeby kolejnych 
ogólnounijnych dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci. Pierwsze takie wskaźniki 
publikuje się do dnia [1 listopada 2022 r.]. 
Właściciele infrastruktury, operatorzy 
systemów i projektodawcy będący osobami 
trzecimi przekazują odpowiednie dane 
krajowym organom regulacyjnym i 
Agencji.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Do dnia [31 grudnia 2023 r.] 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Komisji 
i Agencji spójny i wzajemnie powiązany 
model rynku i sieci energii, obejmujący 
infrastrukturę przesyłu energii 
elektrycznej, gazu i wodoru oraz 
magazynowanie, LNG i elektrolizery 
w priorytetowych korytarzach i obszarach 
infrastruktury energetycznej, opracowany 
zgodnie z zasadami określonymi 
w załączniku V.

skreśla się

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Spójny i wzajemnie powiązany 
model, o którym mowa w ust. 11, obejmuje 
co najmniej wzajemne powiązania 

12. Zintegrowane i spójne 
modelowanie, o którym mowa w ust. 1, 
obejmuje:
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odnośnych sektorów na wszystkich 
etapach planowania infrastruktury, 
zwłaszcza scenariusze, identyfikowanie 
luk w infrastrukturze, w szczególności 
w odniesieniu do zdolności 
transgranicznych, oraz ocenę projektów.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 12 – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) otwarte informatyczne narzędzie 
symulacyjne obejmujące wzajemne 
powiązania między sieciami i rynkami 
energii elektrycznej, wodoru, 
ciepłowniczymi i chłodniczymi oraz gazu, 
które ma być wykorzystywane do oceny 
każdego przedłożonego projektu będącego 
przedmiotem wspólnego i wzajemnego 
zainteresowania oraz do identyfikowania 
luk w infrastrukturze;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 12 – podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) dokument zawierający pełny i 
przejrzysty opis modelowania, w tym 
wszystkie równania, opis danych 
wejściowych i przeprowadzonych obliczeń.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Po zatwierdzeniu przez Komisję 
spójnego i wzajemnie powiązanego 
modelu, o którym mowa w ust. 11, zgodnie 
z procedurą określoną w ust. 1–6, 

13. Po zatwierdzeniu przez Komisję 
zintegrowanego i spójnego modelowania, 
o którym mowa w ust. 1, zgodnie 
z procedurą określoną w ust. 1–6, 
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uwzględnia się go w metodykach, 
o których mowa w ust. 1.

uwzględnia się je w metodyce, o której 
mowa w ust. 1.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Scenariusze długoterminowe

1. Po przeprowadzeniu szeroko 
zakrojonego procesu konsultacji z 
udziałem Komisji i co najmniej 
organizacji reprezentujących wszystkie 
zainteresowane strony Agencja 
opracowuje długoterminowe scenariusze 
zgodne z celem Unii w zakresie 
neutralności klimatycznej dla horyzontu 
planowania do 2050 r.
2. W scenariuszach 
długoterminowych za punkt wyjścia 
przyjmuje się zmienione unijne cele 
klimatyczne i energetyczne do 2030 r. oraz 
określa się ścieżkę scenariuszy 
infrastrukturalnych niezbędnych do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r. zgodnie z 
długoterminowym celem dotyczącym 
temperatury na świecie określonym w art. 
2 porozumienia paryskiego, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu aktualnych 
danych naukowych, w szczególności 
sprawozdania specjalnego IPCC w 
sprawie globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
oraz najnowszych dostępnych scenariuszy 
Komisji. Opierają się one na potencjale 
państw członkowskich w zakresie 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej oraz są powiązane z ich 
krajowymi planami w zakresie energii i 
klimatu, a także z planowaniem sieci 
przesyłowej energii morskiej zgodnie z art. 
14 niniejszego rozporządzenia.
3. W scenariuszach określa się 
wiążące etapy rozwoju sieci i etapy 
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pośrednie, które mają być osiągane co 
pięć lat w cyklu zgodnym z mechanizmem 
zwiększania częstotliwości przewidzianym 
w Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC).
4. Scenariusze długoterminowe są 
sporządzane i aktualizowane zgodnie z 
ogólnounijnymi dziesięcioletnimi planami 
rozwoju sieci, o których mowa w art. 12. 
Są one publikowane wraz z odpowiednimi 
danymi wejściowymi i wyjściowymi w 
wystarczająco dokładnej formie, 
zapewniającej przejrzystość, z należytym 
uwzględnieniem obowiązujących 
wymogów prawnych, w tym dotyczących 
poufności.
5. Projekty scenariuszy są przesyłane 
Naukowej Radzie Konsultacyjnej ds. 
Zmian Klimatu, która może wydać opinię 
na temat ich spójności z celami Unii w 
zakresie klimatu.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [31 lipca 2022 r.] Agencja, po 
przeprowadzeniu szeroko zakrojonych 
konsultacji z udziałem Komisji i co 
najmniej organizacji reprezentujących 
wszystkie istotne zainteresowane strony, 
w tym ENTSO energii elektrycznej, 
ENTSO gazu, organizację OSD UE oraz 
stosowne zainteresowane strony z sektora 
wodoru, publikuje wytyczne ramowe 
dotyczące wspólnych scenariuszy, które 
mają zostać opracowane przez ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu. 
Wytyczne te są regularnie aktualizowane, 
gdy zajdzie taka potrzeba.

Do dnia [31 lipca 2022 r.] Agencja, po 
przeprowadzeniu szeroko zakrojonych 
konsultacji z udziałem Komisji i co 
najmniej organizacji reprezentujących 
wszystkie istotne zainteresowane strony, 
w tym ENTSO energii elektrycznej, 
ENTSO gazu, organizację OSD UE, 
zainteresowane strony z sektora gazu i 
energii elektrycznej, efektywności 
energetycznej, magazynowania energii, 
elastyczności energetycznej, wodoru, 
ogrzewania i chłodzenia oraz 
społeczeństwo obywatelskie, publikuje 
wytyczne ramowe dotyczące jej 
zintegrowanych scenariuszy. Wytyczne te 
są regularnie aktualizowane, gdy zajdzie 
taka potrzeba.
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wytycznych uwzględnia się zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i zapewnia, aby scenariusze 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu będące podstawą wytycznych były 
w pełni zgodne z najnowszymi średnio- 
i długoterminowymi celami Unii 
Europejskiej w zakresie obniżenia 
emisyjności oraz aktualnymi scenariuszami 
Komisji.

W wytycznych wprowadza się zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i zapewnia, aby scenariusze 
były w pełni zgodne z najnowszymi 
średnio- i długoterminowymi celami Unii 
w zakresie klimatu i energii, oraz 
aktualnymi scenariuszami Komisji 
zgodnymi z celem Unii polegającym na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r., a także 
scenariuszem prowadzącym do systemu 
opartego w 100 % na energii odnawialnej 
i zgodnie z porozumieniem paryskim. 
ENTSO energii elektrycznej, ENTSO 
gazu i inne zainteresowane strony 
udostępniają Agencji wszelkie dane 
niezbędne do opracowania 
zintegrowanych scenariuszy.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opracowując wspólne scenariusze, 
które mają zostać wykorzystane na 
potrzeby sporządzenia ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci, 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu przestrzegają wytycznych ramowych 
Agencji.

skreśla się

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu zapraszają organizacje 
reprezentujące wszystkie istotne 
zainteresowane strony, w tym organizację 
OSD UE i wszystkie odpowiednie 
zainteresowane strony z sektora wodoru, 
do uczestnictwa w procesie 
opracowywania scenariuszy.

3. Agencja ustanawia grupę 
zainteresowanych stron na potrzeby 
konsultacji w ramach procesu 
opracowywania scenariuszy, w tym 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu, organizację OSD Unii, organizacje 
reprezentujące istotne zainteresowane 
strony, w tym zainteresowane strony z 
sektora dostaw gazu i energii elektrycznej, 
efektywności energetycznej, 
magazynowania energii, elastyczności 
energetycznej, wodoru, ogrzewania i 
chłodzenia oraz społeczeństwo 
obywatelskie.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu publikują projekt 
sprawozdania na temat wspólnych 
scenariuszy i przedkładają go Agencji 
i Komisji w celu uzyskania ich opinii.

4. Agencja publikuje projekt 
sprawozdania na temat zintegrowanego 
scenariusza i przedkłada go Komisji i 
Naukowej Radzie Konsultacyjnej ds. 
Zmian Klimatu w celu uzyskania ich 
opinii.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania projektu sprawozdania na 
temat wspólnych scenariuszy wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Agencja przedstawia swoją 
opinię ENTSO energii elektrycznej, 
ENTSO gazu i Komisji.

5. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania projektu sprawozdania na 
temat zintegrowanego scenariusza wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Komisja przedstawia swoją 
opinię Agencji; Naukowa Rada 
Konsultacyjna ds. Zmian Klimatu 
również może przedstawić opinię.
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja, należycie uwzględniając 
opinię Agencji określoną w ust. 5, 
przekazuje swoją opinię ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu.

skreśla się

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu dostosowują swoje 
sprawozdanie na temat wspólnych 
scenariuszy z należytym uwzględnieniem 
opinii Agencji i zgodnie z opinią Komisji 
oraz składają zaktualizowane 
sprawozdanie Komisji do zatwierdzenia.

7. Agencja dostosowuje swoje 
sprawozdanie na temat zintegrowanego 
scenariusza z należytym uwzględnieniem 
opinii Komisji i, w stosownych 
przypadkach, Naukowej Rady 
Konsultacyjnej ds. Zmian Klimatu, i 
składa zaktualizowane sprawozdanie 
Komisji do zatwierdzenia.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia sprawozdania na temat 
wspólnych scenariuszy przez Komisję 
zgodnie z ust. 7 ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu publikują 
swoje sprawozdanie na temat wspólnych 
scenariuszy na swoich stronach 
internetowych. Przedstawiają one 
odpowiednie dane wejściowe i wyjściowe 
w wystarczająco dokładnej formie, 
właściwie uwzględniając prawo krajowe 
i stosowne umowy o poufności.

8. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia sprawozdania na temat 
zintegrowanego scenariusza przez 
Komisję zgodnie z ust. 7 Agencja 
publikuje swoje zintegrowane 
sprawozdanie na swojej stronie 
internetowej. Przedstawia ona 
odpowiednie dane wejściowe i wyjściowe 
w wystarczająco dokładnej formie, aby 
strona trzecia mogła odtworzyć wyniki, 
właściwie uwzględniając prawo krajowe 
i stosowne umowy o poufności.
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Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co dwa lata ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu publikują sprawozdania na 
temat luk w infrastrukturze sporządzone 
w ramach ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
i przedkładają je Komisji i Agencji.

Co dwa lata Agencja publikuje 
sprawozdanie na temat luk 
w infrastrukturze sporządzone w ramach 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci i przedkłada je Komisji 
i Naukowej Radzie Konsultacyjnej ds. 
Zmian Klimatu.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przeprowadzając ocenę luk 
w infrastrukturze, ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu stosują zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i w pierwszej kolejności 
rozważają rozwiązania niezwiązane 
z infrastrukturą mające na celu 
zniwelowanie zidentyfikowanych luk.

Przeprowadzając ocenę luk 
w infrastrukturze, Agencja opiera swoją 
analizę na scenariuszach ustanowionych 
zgodnie z art. 11a i 12, stosuje zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, ocenia wszystkie rozwiązania 
niezwiązane z infrastrukturą, takie jak 
dobrowolne rynkowe środki zarządzania 
popytem i renowacja budynków, mające 
na celu zniwelowanie zidentyfikowanych 
luk i zaleca ich wdrożenie jako 
rozwiązanie priorytetowe, jeżeli zostaną 
one uznane za bardziej efektywne i 
opłacalne w skali całego systemu niż 
budowa nowej infrastruktury po stronie 
podaży. W sprawozdaniu szczególną 
uwagę zwraca się na luki 
infrastrukturalne, które mogą mieć wpływ 
na realizację średnio- i długoterminowych 
celów Unii w zakresie klimatu. Agencja 
zapewnia przejrzystość założeń 
dotyczących zapotrzebowania na energię 
stosowanych dla wszystkich dostępnych 
paliw, które stanowią podstawę projektu, i 
wszystkich rozwiązań niezwiązanych z 
infrastrukturą, rozważanych w celu 
zniwelowania zidentyfikowanych luk, oraz 
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powodów, dla których ich nie 
zastosowano.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zanim ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu przedstawią odnośne 
sprawozdania, przeprowadzają szeroko 
zakrojone konsultacje obejmujące 
wszystkie stosowne zainteresowane strony, 
w tym organizację OSD UE, wszystkie 
stosowne zainteresowane strony z sektora 
wodoru oraz wszystkich przedstawicieli 
państw członkowskich należących do 
priorytetowych korytarzy określonych 
w załączniku I.

Zanim przedstawi swoje sprawozdanie, 
Agencja przeprowadza szeroko zakrojone 
konsultacje obejmujące wszystkie 
stosowne zainteresowane strony, w tym 
ENTSO, organizację OSD UE, 
zainteresowane strony z sektora dostaw 
gazu i energii elektrycznej, efektywności 
energetycznej, magazynowania energii, 
elastyczności energetycznej, wodoru, 
ogrzewania i chłodzenia oraz 
społeczeństwo obywatelskie, a także 
wszystkich przedstawicieli państw 
członkowskich należących do 
priorytetowych korytarzy określonych 
w załączniku I.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu przedkładają Agencji 
i Komisji swój stosowny projekt 
sprawozdania na temat luk 
w infrastrukturze w celu uzyskania ich 
opinii.

2. Agencja przedkłada Komisji i 
Radzie Konsultacyjnej ds. Zmian Klimatu 
swój projekt sprawozdania na temat luk 
w infrastrukturze w celu uzyskania ich 
opinii.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie trzech miesięcy od dnia 3. W terminie trzech miesięcy od dnia 



RR\1240105PL.docx 185/379 PE691.151v02-00

PL

otrzymania projektu sprawozdania na 
temat luk w infrastrukturze wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Agencja przedstawia swoją 
opinię ENTSO energii elektrycznej lub 
ENTSO gazu oraz Komisji.

otrzymania projektu sprawozdania na 
temat luk w infrastrukturze wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Komisja przedstawia swoją 
opinię Agencji; Rada Konsultacyjna ds. 
Zmian Klimatu również może przedstawić 
opinię.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, uwzględniając opinię 
Agencji, o której mowa w ust. 3, sporządza 
i przekazuje swoją opinię ENTSO energii 
elektrycznej lub ENTSO gazu.

skreśla się

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przed publikacją końcowych 
sprawozdań na temat luk w infrastrukturze 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu dostosowują swoje sprawozdania na 
temat luk w infrastrukturze z należytym 
uwzględnieniem opinii Agencji i zgodnie 
z opinią Komisji.

5. Agencja dostosowuje swoje 
sprawozdanie na temat luk 
w infrastrukturze z należytym 
uwzględnieniem opinii Komisji i, w 
stosownych przypadkach, Rady 
Konsultacyjnej ds. Zmian Klimatu. 
Komisja zatwierdza sprawozdanie na 
temat luk w infrastrukturze przed jego 
publikacją.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż w dniu 31 grudnia 2027 r. 
Komisja publikuje sprawozdanie 
z realizacji projektów będących 

Nie później niż w dniu 31 grudnia 2026 r. 
Komisja publikuje sprawozdanie 
z realizacji projektów będących 
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przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz przedłoży je Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. W sprawozdaniu 
takim przedstawiona zostanie ocena:

przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz przedłoży je Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. W sprawozdaniu 
takim przedstawiona zostanie ocena:

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) efektywności niniejszego 
rozporządzenia pod względem wkładu 
w osiągnięcie celów dotyczących klimatu 
i energii do 2030 r., a w dłuższej 
perspektywie – osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do 2050 r.

h) efektywności niniejszego 
rozporządzenia pod względem wkładu 
w osiągnięcie celów dotyczących klimatu 
i energii do 2030 r., a w dłuższej 
perspektywie – osiągnięcie neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r., a także 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury na świecie określonego w art. 
2 porozumienia paryskiego, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu aktualnych 
danych naukowych, w szczególności 
sprawozdania specjalnego IPCC w 
sprawie globalnego ocieplenia o 1,5°C.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
Przegląd

Komisja dokona przeglądu niniejszego 
rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2027 r. 
na podstawie sprawozdań i ocen na mocy 
art. 22 niniejszego sprawozdania, a także 
swoich sprawozdań z wykonania i oceny 
na mocy rozporządzenia (UE) 2021/... 
Parlamentu Europejskiego i Rady1a 
[rozporządzenie w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”]. 
___________________
1a Rozporządzenie (UE) 2021/... 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
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... 2021 r. ustanawiające instrument 
„Łącząc Europę” i uchylające 
rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) 
nr 283/2014 (Dz.U. L...).

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ogólne, zaktualizowane informacje, 
w tym również informacje geograficzne, 
dotyczące każdego z projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania;

a) ogólne, zaktualizowane informacje, 
w tym również informacje geograficzne 
oraz wybór lokalizacji i trasy, również w 
kontekście ochrony środowiska, dotyczące 
każdego z projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania;

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wszystkie właściwe informacje 
dotyczące konsultacji publicznych i 
posiedzeń przeprowadzonych w związku z 
projektem;

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dane na temat głównych 
przewidywanych korzyści wynikających 
z projektów i kosztów projektów, 
z wyjątkiem wszelkich szczególnie 
chronionych informacji handlowych;

c) dane na temat głównych 
przewidywanych korzyści pod względem 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
całym cyklu życia, przyczynienia się do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
w perspektywie krótko-, średnio- i 
długoterminowej oraz integracji systemu 
energetycznego, wynikających z projektów 
i kosztów projektów, z wyjątkiem 
wszelkich szczególnie chronionych 
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informacji handlowych;

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25Rozporządzenie (WE) nr 715/2009
Artykuł 8 – ustęp 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ENTSO gazu przyjmuje i publikuje co 
dwa lata plan rozwoju sieci o zasięgu 
unijnym, o którym mowa w ust. 3 lit. b). 
Plan rozwoju sieci o zasięgu unijnym 
obejmuje modelowanie zintegrowanej 
sieci, w tym sieci wodorowych, 
opracowywanie scenariuszy, europejską 
prognozę dotyczącą dostaw oraz ocenę 
odporności systemu na awarie.”.

„ENTSO gazu co dwa lata udostępnia 
ACER wszystkie istotne dane oraz na 
potrzeby zintegrowanego planu rozwoju 
sieci o zasięgu unijnym, o którym mowa 
w ust. 3 lit. b). Zintegrowany plan rozwoju 
sieci o zasięgu unijnym obejmuje 
modelowanie zintegrowanej sieci, w tym 
sieci wodorowych, a także ciepłowniczych 
i chłodniczych, opracowywanie 
scenariuszy, europejską prognozę 
dotyczącą dostaw oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan jest dostosowany 
do celów Unii w zakresie klimatu i energii 
do 2030 r. oraz do długoterminowych 
scenariuszy prowadzących do 
neutralności klimatycznej.”

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowane państwa członkowskie: 
Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, 
Niemcy, Polska i Szwecja.

Zainteresowane państwa członkowskie: 
Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, 
Niderlandy, Niemcy, Polska i Szwecja.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Północnomorska sieć przesyłowa morskiej 
energii wiatrowej: rozwój zintegrowanej 
morskiej sieci elektroenergetycznej 

Północnomorskie sieci przesyłowe 
morskiej energii wiatrowej: rozwój 
zintegrowanej morskiej sieci 
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i związanych z nią połączeń 
międzysystemowych na Morzu 
Północnym, Morzu Irlandzkim, kanale La 
Manche, i na sąsiednich wodach, mających 
służyć do przesyłu energii elektrycznej 
z morskich odnawialnych źródeł energii do 
ośrodków poboru i składowania oraz do 
zwiększenia transgranicznej wymiany 
energii elektrycznej.

elektroenergetycznej i sieci wodorowej 
oraz związanych z nimi połączeń 
międzysystemowych na Morzu 
Północnym, Morzu Irlandzkim, Kanale La 
Manche, i na sąsiednich wodach, mających 
służyć do przesyłu energii elektrycznej i 
wodoru z morskich odnawialnych źródeł 
energii do ośrodków poboru i składowania 
oraz do zwiększenia transgranicznej 
wymiany energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich w sieci przesyłowej 
energii morskiej: rozwój zintegrowanej 
morskiej sieci elektroenergetycznej 
i związanych z nią połączeń 
międzysystemowych na Morzu Bałtyckim i 
na sąsiednich wodach, mających służyć do 
przesyłu energii elektrycznej z morskich 
odnawialnych źródeł energii do ośrodków 
poboru i składowania oraz do zwiększenia 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.

Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich w sieciach 
przesyłowych energii morskiej: rozwój 
zintegrowanej morskiej sieci 
elektroenergetycznej i sieci wodorowej 
oraz związanych z nimi połączeń 
międzysystemowych na Morzu Bałtyckim i 
na sąsiednich wodach, mających służyć do 
przesyłu energii elektrycznej i wodoru 
z morskich odnawialnych źródeł energii do 
ośrodków poboru i składowania oraz do 
zwiększenia transgranicznej wymiany 
energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Południowo-wschodnia sieć przesyłowa 
energii morskiej: rozwój zintegrowanej 
morskiej sieci elektroenergetycznej 
i związanych z nią połączeń 
międzysystemowych na Morzu 
Śródziemnym, Morzu Czarnym i na 
sąsiednich wodach, mających służyć do 
przesyłu energii elektrycznej z morskich 

Południowo-wschodnie sieci przesyłowe 
energii morskiej: rozwój zintegrowanej 
morskiej sieci elektroenergetycznej i sieci 
wodorowej oraz związanych z nimi 
połączeń międzysystemowych na Morzu 
Śródziemnym, Morzu Czarnym i na 
sąsiednich wodach, mających służyć do 
przesyłu energii elektrycznej i wodoru 
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odnawialnych źródeł energii do ośrodków 
poboru i składowania oraz do zwiększenia 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.

z morskich odnawialnych źródeł energii do 
ośrodków poboru i składowania oraz do 
zwiększenia transgranicznej wymiany 
energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sieć przesyłowa energii morskiej 
w Południowo-Zachodniej Europie: rozwój 
zintegrowanej morskiej sieci 
elektroenergetycznej i związanych z nią 
połączeń międzysystemowych na wodach 
północnego Oceanu Atlantyckiego, 
mających służyć do przesyłu energii 
elektrycznej z morskich odnawialnych 
źródeł energii do ośrodków poboru 
i składowania oraz do zwiększenia 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.

Sieć przesyłowa energii morskiej 
w Południowo-Zachodniej Europie: rozwój 
morskiej sieci elektroenergetycznej lub 
rozwój zintegrowanej morskiej sieci 
elektroenergetycznej i związanych z nią 
połączeń międzysystemowych na wodach 
północnego Oceanu Atlantyckiego, 
mających służyć do przesyłu energii 
elektrycznej z morskich odnawialnych 
źródeł energii do ośrodków poboru i 
składowania oraz do zwiększenia 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych: przyjęcie 
technologii inteligentnych sieci w całej 
Unii w celu skutecznej integracji zachowań 
i działań wszystkich użytkowników 
podłączonych do sieci 
elektroenergetycznej, w szczególności 
wytwarzania dużych ilości energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
rozproszonych i reakcji strony popytowej.

Stosowanie inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych: przyjęcie 
technologii inteligentnych sieci w całej 
Unii w celu skutecznej integracji zachowań 
i działań wszystkich użytkowników 
podłączonych do sieci 
elektroenergetycznej, w szczególności 
wytwarzania dużych ilości energii 
elektrycznej z rozproszonych źródeł 
odnawialnych, jak również wszystkich 
dostępnych opartych na zasadach 
rynkowych źródeł elastyczności, w tym 
magazynowania energii, efektywności 
energetycznej, reakcji strony popytowej, a 
także pojazdów elektrycznych oraz części 
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składowych i instalacji w celu poprawy 
jakości energii elektrycznej i 
bezpieczeństwa operacyjnego.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transgraniczne sieci dwutlenku węgla: 
stworzenie infrastruktury transportu 
dwutlenku węgla między państwami 
członkowskimi i w relacji z sąsiadującymi 
państwami trzecimi w ramach stosowania 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla.

Sieci dwutlenku węgla: stworzenie 
infrastruktury transportu dwutlenku węgla 
wychwytywanego z klastrów 
przemysłowych o nieredukowalnych 
emisjach do celów geologicznego 
składowania.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inteligentne sieci gazowe: przyjęcie 
technologii inteligentnych sieci gazowych 
w całej Unii, aby skutecznie włączyć 
różnorodne odnawialne i niskoemisyjne 
źródła gazu do sieci gazowej, wesprzeć 
rozpowszechnienie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie zarządzania siecią 
ułatwiających integrację inteligentnego 
sektora energetycznego i reakcję na popyt.

Inteligentne sieci gazowe: przyjęcie 
inteligentnych technologii w całej Unii, 
aby skutecznie włączyć odnawialne źródła 
gazu, zgodnie z definicjami oraz 
kryteriami zrównoważonego rozwoju i 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
określonymi w dyrektywie (UE) 
2018/2001, i wodoru produkowanego z 
elektrolizerów spełniających wymogi 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia określone w pkt 4 
załącznika II, do sieci, wesprzeć 
rozpowszechnienie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie zarządzania siecią 
ułatwiających integrację inteligentnego 
sektora energetycznego i reakcję na popyt.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 13 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) Sieci ciepłownicze i chłodnicze: 
budowa, rozbudowa lub remont sieci 
ciepłowniczych i chłodniczych 
wykorzystujących ciepło i zimno z 
odnawialnych źródeł energii, takich jak 
energia geotermalna i energia słoneczna 
termiczna oraz pompy ciepła, i z 
nieuniknionych nadwyżek ciepła lub 
zimna, jak również urządzeń do 
magazynowania i konwersji oraz 
powiązanych urządzeń.
Zainteresowane państwa członkowskie: 
wszystkie. 

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) linie napowietrzne wysokiego 
napięcia, o ile zostały zaprojektowane dla 
napięcia 220 kV lub wyższego, oraz 
podziemne i podmorskie kable przesyłowe, 
o ile zostały zaprojektowane dla napięcia 
150 kV lub wyższego;

a) napowietrzne, podziemne 
i podmorskie kable przesyłowe i 
dystrybucyjne;

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) instalacje magazynowania energii 
elektrycznej przeznaczone do stałego lub 
czasowego magazynowania energii 
elektrycznej w obiektach naziemnych lub 
podziemnych lub w geologicznych 
obiektach magazynowania, pod warunkiem 
że są bezpośrednio połączone z liniami 
przesyłowymi wysokiego napięcia 
zaprojektowanymi dla napięcia 110 kV lub 
większego;

b) instalacje magazynowania energii 
elektrycznej przeznaczone do stałego lub 
czasowego magazynowania energii 
elektrycznej w obiektach naziemnych lub 
podziemnych lub w geologicznych 
obiektach magazynowania, pod warunkiem 
że ich moc wynosi co najmniej 30 MW lub 
więcej;
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Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) systemy i części składowe 
integrujące ICT poprzez operacyjne 
platformy cyfrowe, systemy sterujące 
i technologie czujników zarówno na 
poziomie przesyłu, jak i na poziomie 
dystrybucji systemami średniego napięcia, 
za pośrednictwem których dąży się do 
powstania bardziej wydajnych 
i inteligentnych sieci przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej, zwiększenia zdolności 
do integracji nowych form wytwarzania, 
magazynowania i poboru oraz 
ułatwiających tworzenie nowych modeli 
biznesowych i struktur rynku;

d) systemy i części składowe 
integrujące ICT poprzez operacyjne 
platformy cyfrowe, systemy sterujące 
i technologie czujników na poziomie 
przesyłu oraz na poziomie dystrybucji 
systemami średniego i niskiego napięcia, 
za pośrednictwem których dąży się do 
powstania bardziej stabilnych, 
elastycznych, bezpiecznych, wydajnych 
i inteligentnych sieci przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej, zwiększenia jakości 
energii elektrycznej, bezpieczeństwa 
operacyjnego i zdolności do integracji 
nowych form wytwarzania, 
magazynowania, pojazdów elektrycznych 
i poboru oraz ułatwiających tworzenie 
nowych modeli biznesowych i struktur 
rynku; obejmuje to elementy zapewniające 
inercję, syntetyczną inercję, 
wprowadzanie prądu zwarciowego, 
zdolności do formowania sieci, regulację 
napięcia, regulację częstotliwości, 
ochronę i monitoring;

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkie z poniższych urządzeń lub 
instalacji mających na celu umożliwienie i 
ułatwienie włączenia odnawialnych i 
niskoemisyjnych gazów (w tym biometanu 
i wodoru) do sieci: cyfrowe systemy i 
części składowe integrujące ICT, systemy 
sterujące i technologie czujników służące 
interaktywnemu i inteligentnemu 
monitorowaniu, pomiarowi i kontroli 
jakości produkcji, przesyłu, dystrybucji i 
poboru gazu w sieci gazowej i zarządzaniu 

a) wszelkie z poniższych urządzeń lub 
instalacji mających na celu umożliwienie i 
ułatwienie włączenia odnawialnych gazów 
do sieci: cyfrowe systemy i części 
składowe integrujące ICT, systemy 
sterujące i technologie czujników służące 
interaktywnemu i inteligentnemu 
monitorowaniu, pomiarowi i kontroli 
jakości produkcji, dystrybucji i poboru 
gazu w sieci i zarządzaniu nimi. Ponadto 
takie projekty mogą obejmować również 
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nimi. Ponadto takie projekty mogą 
obejmować również urządzenia 
umożliwiające przepływy zwrotne 
z poziomu dystrybucji do poziomu 
przesyłu oraz związane z nimi niezbędne 
modernizacje istniejącej sieci.

urządzenia umożliwiające przepływy 
zwrotne z poziomu dystrybucji do poziomu 
przesyłu oraz związane z nimi niezbędne 
modernizacje istniejącej sieci.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) gazociągi przesyłowe do transportu 
wodoru, zapewniające dostęp do wielu 
użytkowników sieci na przejrzystych 
i niedyskryminacyjnych zasadach, które 
obejmują głównie rurociągi wodorowe 
wysokiego ciśnienia, z wyjątkiem 
rurociągów do lokalnej dystrybucji 
wodoru;

a) gazociągi do transportu i 
dystrybucji wodoru, połączone z 
instalacjami przeznaczonymi dla 
elektrolizerów, których produkcja spełnia 
wymogi ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia 
określone w pkt 4 załącznika II, 
zapewniające dostęp do wielu 
użytkowników sieci na przejrzystych 
i niedyskryminacyjnych zasadach;

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obiekty służące do odbioru, 
magazynowania oraz regazyfikacji lub 
rozprężania skroplonego wodoru lub 
wodoru trwale obecnego w innych 
substancjach chemicznych w celu 
wprowadzenia wodoru do sieci;

c) obiekty służące do odbioru, 
magazynowania oraz regazyfikacji lub 
rozprężania skroplonego wodoru w celu 
wprowadzenia wodoru do sieci;

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) elektrolizery: (i) które mają zdolność 
wynoszącą co najmniej 100 MW, (ii) 

a) elektrolizery: (i) które mają 
zdolność wynoszącą co najmniej 20 MW, 
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których produkcja jest zgodna z wymogiem 
dotyczącym ograniczeń emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia w wysokości 
70 % w porównaniu z odpowiednikiem 
kopalnym wynoszącym 94g CO2 e/MJ 
określonych w art. 25 ust. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/2001 i załączniku V do tej dyrektywy. 
Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w cyklu życia oblicza się, stosując 
metodykę, o której mowa w art. 28 ust. 5 
dyrektywy (UE) 2018/2001, lub 
ewentualnie korzystając z normy ISO 
14067 lub ISO 14064-1. W stosownych 
przypadkach wymierne ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia są 
weryfikowane zgodnie z art. 30 dyrektywy 
(UE) 2018/2001 lub przez niezależną 
osobę trzecią, oraz (iii) które pełnią funkcję 
związaną z siecią;

(ii) których produkcja jest zgodna z 
kryteriami technicznej selekcji 
ustanowionymi w ramach rozporządzenia 
(UE) 2020/852. Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia oblicza się, 
stosując metodykę, o której mowa w art. 28 
ust. 5 dyrektywy (UE) 2018/2001, lub 
ewentualnie korzystając z normy ISO 
14067 lub ISO 14064-1. W stosownych 
przypadkach wymierne ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia są 
weryfikowane zgodnie z art. 30 dyrektywy 
(UE) 2018/2001 lub przez niezależną 
osobę trzecią, oraz (iii) które pełnią funkcję 
związaną z siecią;
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) specjalnie przeznaczone rurociągi, 
z wyłączeniem sieci rurociągów 
kopalnianych, wykorzystywane do 
transportu dwutlenku węgla z więcej niż 
jednego źródła, tj. instalacji 
przemysłowych (w tym elektrowni) 
wytwarzających gaz CO2 jako produkt 
spalania lub innych reakcji chemicznych 
z udziałem związków kopalnych 
i niekopalnych z zawartością węgla, w celu 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/31/WE61;

a) specjalnie przeznaczone rurociągi 
wykorzystywane do transportu dwutlenku 
węgla z więcej niż jednego źródła 
przemysłowego, wytwarzające 
nieunikniony gaz CO2 jako produkt 
spalania lub innych reakcji chemicznych 
z udziałem związków kopalnych 
i niekopalnych z zawartością węgla, w celu 
geologicznego składowania dwutlenku 
węgla zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/31/WE61;

__________________ __________________
61 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114. 61 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) W przypadku sieci ciepłowniczych 
i chłodniczych: Wszelkie z poniższych 
urządzeń lub instalacji mających na celu 
umożliwienie i ułatwienie włączenia 
odnawialnych zasobów ciepła i chłodu 
oraz nieuniknionej nadwyżki ciepła do 
sieci: rury wyposażone w systemy i części 
składowe integrujące ICT, systemy 
sterujące i technologie czujników służące 
interaktywnemu i inteligentnemu 
monitorowaniu, pomiarowi i kontroli 
temperatury oraz zarządzaniu produkcji, 
dystrybucji i poboru w sieci; ponadto takie 
projekty mogą obejmować również 
urządzenia umożliwiające integrację 
magazynowania ciepła, lokalnego ciepła 
lub zimna/lodu z poziomu dystrybucji oraz 
związane z nimi niezbędne modernizacje 
istniejącej sieci w celu umożliwienia 
dwukierunkowego lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia, jak również urządzenia do 
konwersji.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli chodzi o infrastrukturę energetyczną 
wchodzącą w zakres kompetencji 
krajowych organów regulacyjnych, w skład 
każdej grupy wchodzą przedstawiciele 
państw członkowskich, krajowych 
organów regulacyjnych, OSP, jak również 
Komisji, Agencji i w stosownych 
przypadkach ENTSO energii elektrycznej 
lub ENTSO gazu.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę energetyczną 
wchodzącą w zakres kompetencji 
krajowych organów regulacyjnych, w skład 
każdej grupy wchodzą przedstawiciele 
państw członkowskich, krajowych 
organów regulacyjnych, OSP i OSD, jak 
również Komisji, Agencji, i w stosownych 
przypadkach ENTSO energii elektrycznej 
oraz organizacji OSD UE.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) W przypadkach stosownych 
z punktu widzenia realizacji 
odpowiedniego priorytetu wskazanego 
w załączniku I każda grupa zaprasza 
projektodawców, których projekty 
potencjalnie kwalifikują się do zaliczenia 
do projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, a także 
przedstawicieli administracji krajowej, 
organów regulacyjnych i OSP z państw 
trzecich. Decyzję o zaproszeniu 
przedstawicieli państw trzecich podejmuje 
się w drodze konsensusu.

4) W przypadkach stosownych 
z punktu widzenia realizacji 
odpowiedniego priorytetu wskazanego 
w załączniku I każda grupa zaprasza 
projektodawców, których projekty 
potencjalnie kwalifikują się do zaliczenia 
do projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, a także 
przedstawicieli administracji krajowej, 
organów regulacyjnych, władz lokalnych i 
grup ludności i społeczności, których to 
dotyczy, lub ich stowarzyszeń, organizacji 
lub grup z państw trzecich. Decyzję 
o zaproszeniu przedstawicieli państw 
trzecich podejmuje się w drodze 
konsensusu.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Każda grupa zaprasza, 
w stosownych przypadkach, organizacje 
reprezentujące odpowiednie 
zainteresowane strony – a jeżeli uzna to za 
stosowne, bezpośrednio zainteresowane 
strony – w tym producentów, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, dostawców 
i konsumentów, a także organizacje 
działające na rzecz ochrony środowiska. 
Grupa może organizować posiedzenia lub 
konsultacje w przypadkach, w których jest 
to właściwe ze względu na wykonanie jej 
zadań.

5) Każda grupa zaprasza, w 
stosownych przypadkach, organizacje 
reprezentujące odpowiednie 
zainteresowane strony – a jeżeli uzna to za 
stosowne, bezpośrednio zainteresowane 
strony – w tym producentów, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, dostawców i 
konsumentów, organizacje działające na 
rzecz ochrony środowiska, grupy ludności 
i społeczności, których to dotyczy, oraz ich 
stowarzyszenia, organizacje lub grupy. 
Przed przygotowaniem projektu wykazu 
regionalnego i gdy możliwe są jeszcze 
wszystkie warianty, każda grupa 
organizuje konsultacje publiczne w 
sprawie wykazu regionalnego. Grupy 
włączają do konsultacji grupy ludności i 
społeczności, których to dotyczy, oraz ich 
stowarzyszenia, organizacje lub grupy. 



PE691.151v02-00 198/379 RR\1240105PL.docx

PL

Przy sporządzaniu wykazu uwzględnia się 
opinie wyrażone w trakcie konsultacji. 
Grupy publikują sprawozdanie 
podsumowujące wyrażone opinie, sposób 
ich uwzględnienia i uzasadnienie, 
dlaczego nie uwzględniono niektórych 
opinii. Grupa może również organizować 
inne posiedzenia lub konsultacje w 
przypadkach, w których jest to właściwe ze 
względu na wykonanie jej zadań oraz w 
celu zapewnienia skutecznego udziału 
społecznego podmiotów lokalnych.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) W odniesieniu do posiedzeń grup 
Komisja publikuje na platformie dostępnej 
dla zainteresowanych stron regulaminy, 
uaktualnione wykazy organizacji 
członkowskich, regularnie aktualizowane 
informacje o postępach prac, porządki 
obrad na posiedzeniach, a także protokoły 
z posiedzeń, jeżeli są one dostępne. 
Obrady organów decyzyjnych grup oraz 
ranking projektów zgodnie z art. 4 ust. 5 są 
poufne.

6) W odniesieniu do posiedzeń grup 
Komisja publikuje na publicznej 
platformie ogólnodostępne sprawozdanie, 
zawierające co najmniej: opisy projektu, 
regulaminy, uaktualnione wykazy 
organizacji członkowskich, regularnie 
aktualizowane informacje o postępach 
prac, porządki obrad na posiedzeniach, 
listy uczestników posiedzeń, a także 
protokoły z posiedzeń. Dla każdego 
posiedzenia sporządza się i publikuje listy 
uczestników posiedzeń, porządek obrad i 
protokoły z posiedzeń. Sprawozdanie to 
zawiera szczegółowe uzasadnienie 
pokazujące, w jaki sposób projekty 
przyczyniłyby się do osiągnięcia unijnych 
celów na 2030 r. w zakresie klimatu i 
energii oraz celu neutralności 
klimatycznej. Zawiera ono również 
przegląd środków podjętych w celu 
zapewnienia pełnego włączenia i udziału 
społeczności lokalnych i 
zmarginalizowanych. Obrady organów 
decyzyjnych grup oraz ranking projektów 
zgodnie z art. 4 ust. 5 są zapisywane w 
protokołach z posiedzeń i publikowane.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku projektów, które 
osiągnęły odpowiedni stopień 
zaawansowania – analizę kosztów i 
korzyści projektu przeprowadzoną w 
oparciu o metody opracowane przez 
ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO 
gazu zgodnie z art. 11;

c) w przypadku projektów, które 
osiągnęły odpowiedni stopień 
zaawansowania – analizę kosztów i 
korzyści projektu przeprowadzoną w 
oparciu o metody opracowane przez 
Agencję zgodnie z art. 11;

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Wszyscy odbiorcy zachowują 
poufność szczególnie chronionych 
informacji handlowych.

2) Informacje zawarte we wniosku 
dotyczącym projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
są publikowane na specjalnej stronie 
internetowej poświęconej projektowi, o 
której mowa w art. 9 ust. 7, z 
uwzględnieniem poufności szczególnie 
chronionych informacji handlowych.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu i magazynowania energii 
elektrycznej będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i należące do 
kategorii określonych w załączniku II 
pkt 1 lit. a), b), c) i e) stanowią element 
ostatniego dostępnego ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
energii elektrycznej opracowanego przez 
ENTSO energii elektrycznej zgodnie 
z art. 30 rozporządzenia (UE) 2019/943. 

3) Proponowane projekty będące 
przedmiotem wspólnego i wzajemnego 
zainteresowania stanowią element 
ostatniego dostępnego ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
opracowanego przez Agencję. 
Proponowane projekty dotyczące przesyłu 
i magazynowania energii elektrycznej oraz 
sieci wodorowej będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i należące do 
kategorii określonych w załączniku II pkt 1 
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Proponowane projekty dotyczące przesyłu 
i magazynowania energii elektrycznej 
będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania i należące do kategorii 
określonych w załączniku II pkt 1 lit. e) to 
projekty, które wynikają z planu rozwoju 
zintegrowanej sieci morskiej, o którym 
mowa w art. 14 ust. 2, i są z nim zgodne.

lit. e) to projekty, które wynikają z planu 
rozwoju zintegrowanej sieci morskiej, 
o którym mowa w art. 14 ust. 2, i są z nim 
zgodne.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Z dniem 1 stycznia 2024 r. 
proponowane projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
dotyczące wodoru i należące do kategorii 
określonych w załączniku II pkt 3 
stanowią element ostatniego dostępnego 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci gazu opracowanego przez 
ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

skreśla się

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 czerwca 2022 r., a następnie 
w odniesieniu do każdego ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wydają zaktualizowane wytyczne 
dotyczące włączenia projektów do ich 
odpowiednich ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci, 
o których mowa w pkt 3) i 4), aby 
zapewnić równe traktowanie 
i przejrzystość procesu. W odniesieniu do 
wszystkich projektów uwzględnionych 
w obowiązującej wówczas unijnej liście 
projektów będących przedmiotem 

Do dnia 30 czerwca 2022 r., a następnie 
w odniesieniu do każdego ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
Agencja wydaje zaktualizowane wytyczne 
dotyczące włączenia projektów do 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci, o którym mowa w pkt 3), 
aby zapewnić równe traktowanie 
i przejrzystość procesu. W odniesieniu do 
wszystkich projektów uwzględnionych 
w obowiązującej wówczas unijnej liście 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w wytycznych 
określa się uproszczony proces 
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wspólnego zainteresowania w wytycznych 
określa się uproszczony proces 
automatycznego włączania do 
ogólnounijnych dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci, z uwzględnieniem 
dokumentacji i danych już przedłożonych 
w ramach poprzednich procesów 
związanych z ogólnounijnymi 
dziesięcioletnimi planami rozwoju sieci, 
o ile zawarte w nich informacje pozostają 
aktualne.

dostarczania danych do ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci, 
z uwzględnieniem dokumentacji i danych 
już przedłożonych w ramach poprzedniego 
procesu związanego z ogólnounijnymi 
dziesięcioletnimi planami rozwoju sieci, 
o ile zawarte w nim informacje pozostają 
aktualne.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed publikacją ostatecznej wersji 
wytycznych ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu konsultują się z Komisją 
i Agencją w sprawie swoich odpowiednich 
projektów wytycznych dotyczących 
włączenia projektów do ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
oraz należycie uwzględniają zalecenia 
przekazane przez Komisję i Agencję.

Przed publikacją ostatecznej wersji 
wytycznych Agencja konsultuje się 
z Komisją i Radą Konsultacyjną ds. 
Zmian Klimatu w sprawie projektów 
wytycznych dotyczących włączenia 
projektów do ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci oraz 
należycie uwzględnia zalecenia, jeżeli są 
one dostępne, Komisji i Rady 
Konsultacyjnej ds. Zmian Klimatu.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu dwutlenku węgla należące do 
kategorii określonej w załączniku II pkt 5 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 
podmioty wyznaczone przez te państwa 
jako stanowiące element planu 
opracowanego przez co najmniej dwa 
państwa członkowskie, który ma na celu 
rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i magazynowania dwutlenku 

6) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu dwutlenku węgla należące do 
kategorii określonej w załączniku II pkt 5 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 
podmioty wyznaczone przez te państwa.
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węgla.

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) W terminie miesiąca od daty 
otrzymania opinii Agencji organ decyzyjny 
każdej z grup przyjmuje ostateczną listę 
regionalną, nie naruszając przepisów art. 3 
ust. 3, w oparciu o propozycję grupy oraz 
przy uwzględnieniu opinii Agencji oraz 
ocen przedłożonych przez krajowe organy 
regulacyjne zgodnie z pkt 7, lub oceny 
wydanej przez Komisję w odniesieniu do 
projektów, które nie wchodzą w zakres 
właściwości krajowych organów 
regulacyjnych, zaproponowanych zgodnie 
z pkt 8. Grupy przedkładają Komisji 
ostateczne listy regionalne wraz 
z wszelkimi opiniami, o których mowa 
w pkt 9.

13) W terminie miesiąca od daty 
otrzymania opinii Agencji organ decyzyjny 
każdej z grup przyjmuje ostateczną listę 
regionalną, nie naruszając przepisów art. 3 
ust. 3, w oparciu o propozycję grupy oraz 
zapewniając zgodność z opinią Agencji 
oraz ocenami przedłożonymi przez 
krajowe organy regulacyjne zgodnie 
z pkt 7, lub oceną wydaną przez Komisję 
w odniesieniu do projektów, które nie 
wchodzą w zakres właściwości krajowych 
organów regulacyjnych, zaproponowanych 
zgodnie z pkt 8. Grupy przedkładają 
Komisji ostateczne listy regionalne wraz 
z wszelkimi opiniami, o których mowa 
w pkt 9.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) Jeżeli na podstawie otrzymanych 
list regionalnych i po uwzględnieniu opinii 
Agencji łączna liczba proponowanych 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania 
uwzględnionych na liście unijnej 
przekracza poziom umożliwiający 
zarządzanie nimi, Komisja rozważy po 
konsultacji z poszczególnymi 
zainteresowanymi grupami 
nieuwzględnienie na liście unijnej 
projektów umieszczonych przez grupę 
niżej w rankingu opracowanym zgodnie 
z art. 4 ust. 5.

14) Jeżeli na podstawie otrzymanych 
list regionalnych i po uwzględnieniu opinii 
Agencji łączna liczba proponowanych 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania 
uwzględnionych na liście unijnej 
przekracza poziom umożliwiający 
zarządzanie nimi w którejś z kategorii, 
Komisja rozważy po konsultacji 
z poszczególnymi zainteresowanymi 
grupami oraz Parlamentem Europejskim 
nieuwzględnienie na liście unijnej 
projektów umieszczonych przez grupę 
niżej w danej kategorii w rankingu 
opracowanym zgodnie z art. 4 ust. 5.
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Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Projektem o znaczących skutkach 
transgranicznych jest projekt na terytorium 
państwa członkowskiego, który spełnia 
następujące warunki:

1) Projektem o znaczących skutkach 
transgranicznych lub potencjale 
powielania jest projekt na terytorium 
państwa członkowskiego, który spełnia 
następujące warunki:

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej – projekt zwiększa zdolność 
przesyłową sieci lub zdolność dostępową 
dla przepływów handlowych na granicy 
między tym państwem członkowskim 
i jednym lub kilkoma innymi państwami 
członkowskimi, przynosząc w efekcie 
wzrost transgranicznej zdolności 
przesyłowej sieci na granicy z tym 
państwem członkowskim i jednym lub 
kilkoma innymi państwami członkowskimi 
o co najmniej 500 MW w porównaniu 
z sytuacją, gdyby nie nastąpiło oddanie do 
użytku danego projektu;

a) w przypadku przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej – projekt zwiększa lub 
utrzymuje zdolność przesyłową sieci lub 
zdolność dostępową dla przepływów 
handlowych, lub skutkuje ich 
zwiększeniem lub utrzymaniem, na granicy 
między tym państwem członkowskim 
i jednym lub kilkoma innymi państwami 
członkowskimi, w porównaniu z sytuacją, 
gdyby nie nastąpiło oddanie do użytku 
danego projektu;

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku magazynowania 
energii elektrycznej – projekt zapewnia co 
najmniej 225 MW mocy zainstalowanej 
i pojemność magazynową pozwalającą na 
wytworzenie energii elektrycznej netto 
w ilości 250 GWh rocznie;

b) w przypadku magazynowania 
energii elektrycznej – projekt zapewnia co 
najmniej 30 MW mocy zainstalowanej;
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Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych – projekt dotyczy 
urządzeń i instalacji wysokiego 
i średniego napięcia. W realizacji projektu 
biorą udział operatorzy systemu 
przesyłowego, operatorzy systemu 
przesyłowego i dystrybucyjnego lub 
operatorzy systemu dystrybucyjnego z co 
najmniej dwóch państw członkowskich. 
Operatorzy systemu dystrybucyjnego 
mogą być zaangażowani jedynie przy 
wsparciu operatorów systemu 
przesyłowego z co najmniej dwóch państw 
członkowskich, którzy są ściśle związani 
z projektem i gwarantują 
interoperacyjność. Projekt obejmuje co 
najmniej 50 000 użytkowników, 
wytwórców, konsumentów lub 
prosumentów energii elektrycznej na 
obszarze pobierającym co najmniej 300 
GWh rocznie, z czego co najmniej 20 % 
pochodzi ze źródeł odnawialnych, których 
wydajność jest zmienna;

c) w przypadku inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych – projekt skutkuje 
uniknięciem inwestycji w zdolność 
przesyłową sieci na poziomie co najmniej 
200 MW na którejkolwiek z granic 
państwa członkowskiego, w którym 
projekt jest realizowany, lub projekt jest 
możliwy do powielenia w innych 
państwach członkowskich, co zostało 
potwierdzone co najmniej jednym pismem 
z poparciem ze strony co najmniej jednego 
operatora systemu zlokalizowanego w 
innym państwie członkowskim;

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku przesyłu wodoru – 
projekt zapewnia możliwość przesyłu 
wodoru przez granice zainteresowanych 
państw członkowskich lub zwiększa 
istniejącą transgraniczną zdolność 
w zakresie przesyłu wodoru na granicy 
między dwoma państwami członkowskimi 
o co najmniej 10 % w porównaniu 
z sytuacją sprzed oddania projektu do 
użytku, a projektu w wystarczający sposób 
dowodzi, że stanowi on kluczowy element 

d) w przypadku przesyłu i dystrybucji 
wodoru – projekt zapewnia możliwość 
przesyłu wodoru przez granice 
zainteresowanych państw członkowskich 
lub zwiększa istniejącą transgraniczną 
zdolność w zakresie przesyłu wodoru na 
granicy między dwoma państwami 
członkowskimi o co najmniej 10 % 
w porównaniu z sytuacją sprzed oddania 
projektu do użytku, a projekt 
w wystarczający sposób dowodzi, że 
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planowanej transgranicznej sieci 
wodorowej, i dostarcza wystarczających 
dowodów na potwierdzenie sporządzenia 
stosownych planów oraz nawiązania 
współpracy z sąsiednimi państwami 
i z operatorami sieci;

stanowi on kluczowy element planowanej 
transgranicznej sieci wodorowej, 
i dostarcza wystarczających dowodów na 
potwierdzenie sporządzenia stosownych 
planów oraz nawiązania współpracy 
z sąsiednimi państwami i z operatorami 
sieci, lub projekt służy co najmniej dwóm 
klastrom przemysłowym i/lub 
multimodalnym węzłom przesyłowym;

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku instalacji do 
magazynowania lub odbioru wodoru, 
o których mowa w załączniku II pkt 3 – 
projekt ma na celu zapewnienie dostaw, 
bezpośrednio lub pośrednio, do co 
najmniej dwóch państw członkowskich;

e) w przypadku instalacji do 
magazynowania lub odbioru wodoru, 
o których mowa w załączniku II pkt 3 – 
projekt ma na celu zapewnienie dostaw, 
bezpośrednio lub pośrednio, do co 
najmniej dwóch państw członkowskich lub 
do co najmniej dwóch klastrów 
przemysłowych i/lub multimodalnych 
węzłów przesyłowych;

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku elektrolizerów – 
projekt zapewnia moc zainstalowaną na 
poziomie co najmniej 100 MW i przynosi 
bezpośrednie lub pośrednie korzyści co 
najmniej dwóm państwom członkowskim;

f) w przypadku elektrolizerów – 
projekt zapewnia moc zainstalowaną na 
poziomie co najmniej 20 MW i przynosi 
bezpośrednie lub pośrednie korzyści co 
najmniej dwóm państwom członkowskim 
lub co najmniej dwóm klastrom 
przemysłowym i/lub multimodalnym 
węzłom przesyłowym;

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera g
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w przypadku inteligentnych sieci 
gazowych – w realizacji projektu biorą 
udział operatorzy systemu przesyłowego, 
operatorzy systemu przesyłowego 
i dystrybucyjnego lub operatorzy systemu 
dystrybucyjnego z co najmniej dwóch 
państw członkowskich. Operatorzy 
systemu dystrybucyjnego mogą być 
zaangażowani jedynie przy wsparciu 
operatorów systemu przesyłowego z co 
najmniej dwóch państw członkowskich, 
którzy są ściśle związani z projektem 
i gwarantują interoperacyjność.

g) w przypadku inteligentnych sieci 
gazowych – projekt skutkuje uniknięciem 
transgranicznych inwestycji w 
infrastrukturę w danym państwie 
członkowskim, zmniejszeniem przywozu 
paliw do Unii oraz zastąpieniem gazu 
kopalnego zdolnością produkcyjną w 
zakresie gazu odnawialnego, lub projekt 
jest możliwy do powielenia w innych 
państwach członkowskich, co zostało 
potwierdzone co najmniej jednym pismem 
z poparciem ze strony co najmniej jednego 
operatora systemu zlokalizowanego w 
innym państwie członkowskim;

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) w przypadku sieci ciepłowniczych i 
chłodniczych – projekt skutkuje 
uniknięciem transgranicznych inwestycji 
w infrastrukturę w danym państwie 
członkowskim, zmniejszeniem przywozu 
paliw do Unii oraz ma moc ciepłowniczą 
wynoszącą co najmniej [X] MW lub moc 
chłodniczą wynoszącą [Y] MW, lub 
projekt jest możliwy do powielenia w 
innych państwach członkowskich, co 
zostało potwierdzone co najmniej jednym 
pismem z poparciem ze strony co najmniej 
jednego operatora systemu 
zlokalizowanego w innym państwie 
członkowskim;

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera g b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) w przypadku sieci dwutlenku 
węgla – projekt umożliwia połączenie co 
najmniej dwóch klastrów przemysłowych 
o nieredukowalnych emisjach 
zlokalizowanych w co najmniej dwóch 
różnych państwach członkowskich;

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku projektów będących 
przedmiotem wzajemnego zainteresowania 
należących do kategorii, o której mowa 
w załączniku II pkt 3 – projekt 
w dziedzinie wodoru zapewnia możliwość 
przesyłu wodoru przez granicę między 
państwem członkowskim i jednym lub 
kilkoma państwami trzecimi oraz zapewnia 
uzyskanie istotnych korzyści przez co 
najmniej dwa państwa członkowskie 
zgodnie z kryteriami szczególnymi 
wymienionymi w art. 4 ust. 3. ENTSO 
gazu przeprowadza i publikuje obliczenia 
korzyści dla państw członkowskich 
w ramach ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci;

b) w przypadku projektów będących 
przedmiotem wzajemnego zainteresowania 
należących do kategorii, o której mowa 
w załączniku II pkt 3 – projekt 
w dziedzinie wodoru zapewnia możliwość 
przesyłu wodoru przez granicę między 
państwem członkowskim i jednym lub 
kilkoma państwami trzecimi oraz zapewnia 
uzyskanie istotnych korzyści przez co 
najmniej dwa państwa członkowskie 
zgodnie z kryteriami szczególnymi 
wymienionymi w art. 4 ust. 3. Agencja 
przeprowadza i publikuje obliczenia 
korzyści dla państw członkowskich w 
ramach ogólnounijnego dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci;

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej – przez oszacowanie 
ilościowe zdolności wytwórczej 
z odnawialnych źródeł energii (według 
technologii, w megawatach) przyłączonej 
i przesyłanej w następstwie projektu 

(i) w przypadku przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej – przez oszacowanie 
ilościowe zdolności wytwórczej 
z odnawialnych źródeł energii (według 
technologii, w megawatach) przyłączonej 
i przesyłanej w następstwie projektu 
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z planowaną całkowitą zdolnością 
wytwórczą z takich odnawialnych źródeł 
energii w zainteresowanych państwach 
członkowskich w roku 2030, zgodnie 
z krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu przedłożonymi przez państwa 
członkowskie zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/199962;

z planowaną całkowitą zdolnością 
wytwórczą z takich odnawialnych źródeł 
energii w zainteresowanych państwach 
członkowskich w roku 2030, zgodnie 
z krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu przedłożonymi przez państwa 
członkowskie zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/199962;

__________________ __________________
62 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013, Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 
1.

62 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013, Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 
1.

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Pomiaru zrównoważonego 
charakteru projektu dokonuje się na 
podstawie jego wkładu w: ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych w ramach 
poszczególnych zastosowań końcowych, 
na przykład w przemyśle lub transporcie; 
elastyczne i sezonowe możliwości 
magazynowania energii elektrycznej 
produkowanej ze źródeł odnawialnych; lub 
wprowadzanie wodoru odnawialnego.

a) Pomiaru zrównoważonego 
charakteru projektu dokonuje się na 
podstawie jego wkładu w: ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych w ramach 
poszczególnych zastosowań końcowych, 
w których emisje trudno zredukować, na 
przykład w przemyśle lub transporcie; 
elastyczne i sezonowe możliwości 
magazynowania energii elektrycznej 
produkowanej ze źródeł odnawialnych; 
oraz wprowadzanie wodoru odnawialnego.

Poprawka 140
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Pomiaru poziomu 
zrównoważoności dokonuje się na 
podstawie oceny udziału gazów 
odnawialnych i niskoemisyjnych 
włączonych do sieci gazowej, związanego 
z tym ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w kierunku całkowitej 
dekarbonizacji systemu oraz na podstawie 
odpowiedniego wykrywania wycieków.

a) Pomiaru poziomu 
zrównoważoności dokonuje się na 
podstawie oceny związanego z tym 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia i w całym systemie 
w kierunku całkowitej dekarbonizacji 
systemu.

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Pomiaru bezpieczeństwa i jakości 
dostaw dokonuje się na podstawie oceny 
wskaźnika niezawodnie dostępnych dostaw 
gazu i okresu największego poboru mocy, 
poziomu zastąpienia importu energii 
elektrycznej energią pozyskiwaną 
z lokalnych gazów odnawialnych 
i niskoemisyjnych, stabilności 
funkcjonowania systemu, czasu trwania 
i częstotliwości zakłóceń w przeliczeniu na 
jednego klienta.

b) Pomiaru bezpieczeństwa i jakości 
dostaw dokonuje się na podstawie oceny 
wskaźnika niezawodnie dostępnych dostaw 
gazu i okresu największego poboru mocy, 
poziomu zastąpienia importu energii 
elektrycznej energią pozyskiwaną z 
lokalnych gazów odnawialnych, stabilności 
funkcjonowania systemu, czasu trwania i 
częstotliwości zakłóceń w przeliczeniu na 
jednego klienta.

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) W przypadku sieci ciepłowniczych 
i chłodniczych należących do kategorii 
określonych w załączniku II pkt 5a ocena 
kryteriów wymienionych w art. 4 
dokonywana jest następująco:
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Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 a – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Pomiaru poziomu 
zrównoważoności dokonuje się na 
podstawie oceny udziału energii 
odnawialnej włączonej do sieci, 
związanego z tym ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w całym cyklu życia 
i w całym systemie w kierunku całkowitej 
dekarbonizacji systemu oraz 
nieuniknionej nadwyżki ciepła/zimna 
wycenionej w ramach projektu.

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 a – litera b (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Pomiaru bezpieczeństwa i jakości 
dostaw dokonuje się na podstawie oceny 
wskaźnika niezawodnie dostępnych 
dostaw i popytu, poziomu zastąpienia 
energii pochodzącej z paliw kopalnych 
energią pozyskiwaną z lokalnych 
odnawialnych i nieuniknionych nadwyżek 
ciepła i zimna, stabilności 
funkcjonowania systemu, , a także wkładu 
w magazynowanie i konwersję energii 
cieplnej.

Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 a – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Pomiaru ułatwienia inteligentnej 
integracji sektora energetycznego 
dokonuje się na podstawie oceny 
możliwych oszczędności kosztów 



RR\1240105PL.docx 211/379 PE691.151v02-00

PL

w połączonych sektorach i systemach 
energetycznych, takich jak system 
elektroenergetyczny i przemysł.

Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b) W przypadku projektów 
dotyczących przesyłu dwutlenku węgla 
należących do kategorii określonych 
w załączniku II pkt 5 ocena kryteriów 
wymienionych w art. 4 dokonywana jest 
następująco:

Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 b – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych w całym systemie i w 
całym cyklu życia w połączonych 
klastrach instalacji przemysłowych, 
którego nie można było osiągnąć poprzez 
bezpośrednią elektryfikację, innowacje 
procesowe, efektywność energetyczną i 
bezpośrednie wykorzystanie energii 
odnawialnej. Wskaźnik wychwytywania 
przez urządzenia wychwytujące 
zainstalowane w instalacjach 
przemysłowych jest większy niż 90 %.

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7c) Poniższe wymogi mają również 
zastosowanie do projektów należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
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określonych w załączniku II pkt 1-5a:

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 c – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Prognozowany stopień wykorzystania 
jest jednym z parametrów uwzględnianych 
przy ocenie wkładu projektu w spełnienie 
kryteriów wymienionych w art. 4 ust. 3 
oraz odpowiadających im wskaźników 
określonych w pkt 3-7 niniejszego 
załącznika. Każdy projekt osiąga i 
utrzymuje przez cały okres swojego 
istnienia minimalny średni roczny stopień 
wykorzystania określony w metodyce 
dotyczącej analizy kosztów i korzyści 
systemu energetycznego i kompatybilności 
klimatycznej, o której mowa w art. 11 i 
załączniku V.

Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 c – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Każdy projekt spełnia inne kryteria 
zrównoważonego rozwoju związane z 
celami zrównoważonego wykorzystania i 
ochrony zasobów, w tym wody, 
postępowania z odpadami oraz 
minimalizacji wykorzystania surowców i 
materiałów wtórnych, zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli, ochrony 
i odbudowy różnorodności biologicznej i 
ekosystemów, a także jakości powietrza. 
W analizie zgodności z tymi kryteriami 
można uwzględnić wskaźniki 
i odpowiednie wartości odniesienia do 
porównania jednostkowych kosztów 
inwestycji.

Poprawka 151
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 c – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) W odniesieniu do wkładu projektu w 
przyłączenie lub integrację energii 
odnawialnej oraz w całościową redukcję 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia, każdy projekt jest oceniany 
poprzez porównanie sytuacji w przypadku 
braku projektu z sytuacją w przypadku 
realizacji projektu, biorąc pod uwagę 
przewidywany stopień jego wykorzystania, 
jak określono w punkcie a).

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

CAŁOŚCIOWA ANALIZA KOSZTÓW I 
KORZYŚCI SYSTEMU 
ENERGETYCZNEGO

Całościowa analiza kosztów i korzyści 
systemu energetycznego oraz zgodności z 
zasadami ochrony klimatu

Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodyka zharmonizowanej, całościowej 
analizy kosztów i korzyści systemu 
energetycznego w odniesieniu do 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania jest zgodna 
z następującymi zasadami.

Metodyka zharmonizowanej, całościowej 
analizy kosztów i korzyści systemu 
energetycznego oraz zgodności z zasadami 
ochrony klimatu w odniesieniu do 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania jest zgodna 
z następującymi zasadami:

Poprawka 154

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 1 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Obszar analizy pojedynczego 
projektu obejmuje wszystkie państwa 
członkowskie i państwa trzecie, na których 
terytorium jest zlokalizowany projekt, 
wszystkie bezpośrednio sąsiadujące 
państwa członkowskie i wszystkie inne 
państwa członkowskie, na które dany 
projekt ma znaczący wpływ. W tym celu 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu współpracują ze wszystkimi 
właściwymi operatorami systemów 
w odpowiednich państwach trzecich.

1) Obszar analizy pojedynczego 
projektu obejmuje wszystkie państwa 
członkowskie i państwa trzecie, na których 
terytorium jest zlokalizowany projekt, 
wszystkie bezpośrednio sąsiadujące 
państwa członkowskie i wszystkie inne 
państwa członkowskie, na które dany 
projekt ma znaczący wpływ. W tym celu 
ENTSO energii elektrycznej współpracuje 
ze wszystkimi właściwymi operatorami 
systemów w odpowiednich państwach 
trzecich.

Poprawka 155

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Każda analiza kosztów i korzyści 
obejmuje analizy wrażliwości zbioru 
danych wejściowych, terminów oddania do 
użytku różnych projektów w ramach tego 
samego analizowanego obszaru oraz 
innych istotnych parametrów.

2) Każda analiza kosztów i korzyści 
obejmuje analizy wrażliwości zestawu 
danych wejściowych, terminów oddania do 
użytku różnych projektów w ramach tego 
samego analizowanego obszaru, skutków 
klimatycznych, takich jak wzrost 
temperatur i zwielokrotnienie 
ekstremalnych zjawisk pogodowych, oraz 
innych istotnych parametrów.

Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Wyjaśnia ona, w jaki sposób zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” jest wdrażana na wszystkich 
etapach dziesięcioletnich planów rozwoju 
sieci.

5) Wyjaśnia ona, w jaki sposób zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” jest wdrażana, a efektywność 
systemu uwzględniana, na wszystkich 
etapach dziesięcioletniego planu rozwoju 
sieci poprzez ocenę wszystkich 
odpowiednich rozwiązań niezwiązanych z 
infrastrukturą, takich jak dobrowolne 
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rynkowe środki zarządzania popytem i 
renowacja budynków, oraz uznaje je za 
rozwiązanie priorytetowe, jeżeli zostaną 
one uznane za bardziej efektywne i 
opłacalne z perspektywy całego systemu 
niż budowa nowej infrastruktury po 
stronie podaży. Ustala ona cele w zakresie 
efektywności energetycznej dla 
eksploatacji sieci.

Poprawka 157

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) Wyjaśnia ona, w jaki sposób 
zasada „nie szkodzić” jest wdrażana na 
wszystkich etapach dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci.

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b) Obejmuje ona emisje w całym 
cyklu życia projektu, od wydobycia do 
końcowego wykorzystania, jak również 
emisje wynikające z budowy i eksploatacji 
nowej infrastruktury powiązanej z 
projektem. Koszty tej ostatniej są również 
należycie uwzględniane w ocenie kosztów 
i korzyści projektu korzystającego z 
powiązanej infrastruktury.

Poprawka 159

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) Uwzględnia się w niej co najmniej 
wydatki kapitałowe, wydatki operacyjne 

7) Uwzględnia się w niej co najmniej 
wydatki kapitałowe, wydatki operacyjne 
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i wydatki z tytułu utrzymania w ciągu 
cyklu życia oceny projektu oraz 
ewentualne koszty wycofania 
z eksploatacji i gospodarowania odpadami. 
Metodyka określa wytyczne dotyczące 
stawek rabatowych, cyklu życia oceny 
i wartości końcowej, które będą stosowane 
w obliczeniach kosztów i korzyści.

i wydatki z tytułu utrzymania w ciągu 
cyklu życia oceny projektu oraz 
ewentualne koszty wycofania 
z eksploatacji i gospodarowania odpadami. 
Metodyka określa wytyczne dotyczące 
stawek rabatowych (w tym aktualną, 
realistyczną stawkę rabatową dla środków 
w zakresie efektywności energetycznej), 
cyklu życia oceny i wartości końcowej, 
które będą stosowane w obliczeniach 
kosztów i korzyści.

Poprawka 160

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) Zapewnia ona, aby środki z zakresu 
przystosowania się do zmiany klimatu 
podejmowane w odniesieniu do każdego 
projektu zostały poddane ocenie 
i odzwierciedlały koszty emisji gazów 
cieplarnianych w sposób spójny z innymi 
politykami Unii.

8) Zapewnia ona, aby środki z zakresu 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do zmiany klimatu 
podejmowane w odniesieniu do każdego 
projektu zostały poddane ocenie i 
odzwierciedlały koszty emisji gazów 
cieplarnianych w sposób spójny z innymi 
politykami Unii.

Poprawka 161

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykaz decyzji i opinii, które należy 
uzyskać;

b) wykaz decyzji i opinii, które należy 
uzyskać, w tym opinii społeczeństwa 
obywatelskiego i władz lokalnych;

Poprawka 162

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nazwy i dane teleadresowe 
właściwego organu, innych 

c) nazwy i dane teleadresowe 
właściwego organu, innych 
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zainteresowanych organów 
i najważniejszych zainteresowanych stron;

zainteresowanych organów 
i najważniejszych zainteresowanych stron, 
w tym władz lokalnych i społeczeństwa 
obywatelskiego;

Poprawka 163

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) warunki, zgodnie z którymi 
właściwy organ, inne zainteresowane 
organy i projektodawca wykazują 
uwzględnienie opinii wyrażonych 
w konsultacjach publicznych, wskazując 
na przykład konkretne zmiany, jakich 
dokonano w zakresie lokalizacji 
i koncepcji projektu, lub uzasadniając, 
dlaczego takich opinii nie uwzględniono;

g) warunki, zgodnie z którymi 
właściwy organ, inne zainteresowane 
organy i projektodawca wykazują 
uwzględnienie opinii wyrażonych 
w konsultacjach publicznych, wskazując 
konkretne zmiany, jakich dokonano 
w zakresie lokalizacji i koncepcji projektu, 
i uzasadniając, dlaczego takich opinii nie 
uwzględniono;

Poprawka 164

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w miarę możliwości, tłumaczenie 
jego treści na wszystkie języki 
sąsiadujących państw członkowskich, 
opracowane w koordynacji 
z odpowiednimi sąsiadującymi państwami 
członkowskimi.

h) tłumaczenie jego treści na 
wszystkie języki sąsiadujących państw 
członkowskich, opracowane w koordynacji 
z odpowiednimi sąsiadującymi państwami 
członkowskimi.

Poprawka 165

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) zalecenie publikowania informacji 
w sposób dostępny dla społeczeństwa: za 
pośrednictwem strony internetowej, a 
także wersji papierowej dostępnej dla 
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społeczeństwa w urzędach władz 
lokalnych oraz plakatu informującego o 
konsultacjach i zasadach uczestnictwa na 
każdym z terytoriów, których dotyczy 
projekt;

Poprawka 166

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zainteresowane strony, których 
dotyczy projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, w tym 
odpowiednie organy krajowe, regionalne 
i lokalne, właściciele nieruchomości 
i obywatele mieszkający w pobliżu 
projektu, przedstawiciele opinii publicznej 
i ich stowarzyszenia, organizacje lub 
grupy, są szczegółowo informowani 
i proszeni o konsultację na wczesnym 
etapie projektu, kiedy potencjalne obawy 
społeczeństwa nadal mogą być wzięte pod 
uwagę, w sposób otwarty i przejrzysty. 
W stosownych przypadkach właściwy 
organ wspiera aktywnie działania 
podejmowane przez projektodawcę;

a) zainteresowane strony, których 
dotyczy projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, w tym 
zainteresowane organy krajowe, regionalne 
i lokalne, właściciele nieruchomości i 
obywatele mieszkający w pobliżu projektu, 
przedstawiciele opinii publicznej i ich 
stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są 
szczegółowo informowane i proszone o 
konsultację co najmniej 3 miesiące przed 
końcem procedury poprzedzającej złożenie 
wniosku, kiedy potencjalne obawy 
społeczeństwa nadal mogą być wzięte pod 
uwagę, w sposób inkluzywny, otwarty i 
przejrzysty. W stosownych przypadkach 
właściwy organ wspiera aktywnie działania 
na rzecz przejrzystości i udziału 
społeczeństwa podejmowane przez 
projektodawcę;

Poprawka 167

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwe organy w miarę 
możliwości zapewniają łączenie procedur 
konsultacji publicznych w zakresie 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania łącznie 
z konsultacjami publicznymi wymaganymi 
już na mocy prawa krajowego. Każde 
konsultacje publiczne obejmują wszystkie 

b) właściwe organy zapewniają 
łączenie procedur konsultacji publicznych 
w zakresie projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
łącznie z konsultacjami publicznymi 
wymaganymi już na mocy prawa 
krajowego. Każde konsultacje publiczne 
obejmują wszystkie tematy istotne na 
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tematy istotne na danym etapie procedury, 
przy czym ten sam temat istotny na danym 
etapie procedury nie jest omawiany 
podczas więcej niż jednych konsultacji 
publicznych; jednakże jedne konsultacje 
publiczne mogą odbywać się w więcej niż 
jednej lokalizacji geograficznej. Tematy 
będące przedmiotem konsultacji 
publicznych zostają wyraźnie wskazane 
w treści powiadomienia o takich 
konsultacjach;

danym etapie procedury, przy czym ten 
sam temat istotny na danym etapie 
procedury nie jest omawiany podczas 
więcej niż jednych konsultacji 
publicznych; jednakże jedne konsultacje 
publiczne mogą odbywać się w więcej niż 
jednej lokalizacji geograficznej. Tematy 
będące przedmiotem konsultacji 
publicznych zostają wyraźnie wskazane 
w treści powiadomienia o takich 
konsultacjach;

Poprawka 168

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) W związku z konsultacjami 
publicznymi, które muszą zostać 
przeprowadzone przed złożeniem 
dokumentacji wniosku, odpowiednie 
strony zobowiązane są co najmniej do:

5) W związku z konsultacjami 
społecznymi, które muszą zostać 
przeprowadzone co najmniej osiem 
tygodni przed złożeniem dokumentacji 
wniosku, odpowiednie strony zobowiązane 
są przynajmniej do:

Poprawka 169

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikacji broszury informacyjnej 
o objętości nie większej niż 15 stron 
w jasny i zwięzły sposób prezentującej 
opis, cel i wstępny harmonogram 
opracowanych etapów projektu, krajowy 
plan rozwoju sieci, alternatywne trasy 
brane pod uwagę, rodzaj i charakterystykę 
oczekiwanych skutków, w tym skutków 
o charakterze transgranicznym, oraz 
potencjalne środki łagodzące, które są 
ogłaszane przed rozpoczęciem konsultacji. 
W broszurze informacyjnej wymienia się 
ponadto adresy internetowe platformy 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, o których 

a) publikacji broszury informacyjnej 
o objętości nie większej niż 15 stron 
w jasny i zwięzły sposób prezentującej 
opis, cel i wstępny harmonogram 
opracowanych etapów projektu, krajowy 
plan rozwoju sieci, alternatywne trasy 
brane pod uwagę, rodzaj i charakterystykę 
oczekiwanych skutków, w tym skutków 
o charakterze transgranicznym, oraz 
potencjalne środki łagodzące, które są 
ogłaszane co najmniej osiem tygodni przed 
rozpoczęciem konsultacji. W broszurze 
informacyjnej wymienia się ponadto 
adresy internetowe platformy projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
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mowa w art. 9 ust. 7, platformy na rzecz 
przejrzystości, o której mowa w art. 23, 
oraz podręcznika procedur, o którym 
mowa w pkt 1;

zainteresowania, o których mowa w art. 9 
ust. 7, platformy na rzecz przejrzystości, 
o której mowa w art. 23, oraz podręcznika 
procedur, o którym mowa w pkt 1; Taka 
ulotka jest publicznie dostępna: co 
najmniej za pośrednictwem strony 
internetowej, a także wersji papierowej 
dostępnej dla społeczeństwa w urzędach 
władz lokalnych;

Poprawka 170

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) publikacji informacji na temat 
konsultacji na stronie internetowej projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, o którym mowa w art. 9 
ust. 7, na tablicach ogłoszeń biur 
administracji lokalnej oraz co najmniej 
w dwóch lokalnych mediach;

b) publikacji informacji na temat 
konsultacji na stronie internetowej projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, o którym mowa w art. 9 
ust. 7, na tablicach ogłoszeń biur 
administracji lokalnej oraz co najmniej 
w dwóch lokalnych mediach, co najmniej 
osiem tygodni przed złożeniem 
dokumentacji zgłoszeniowej;

Poprawka 171

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapraszania w formie pisemnej 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
stowarzyszeń, organizacji i grup, których 
dotyczy projekt, na poświęcone mu 
spotkania, w trakcie których omawiane są 
wątpliwości.

c) zapraszania w formie pisemnej 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
stowarzyszeń, organizacji i grup, których 
dotyczy projekt, na poświęcone mu 
spotkania, w trakcie których omawiane są 
wątpliwości, co najmniej osiem tygodni 
przed złożeniem dokumentacji 
zgłoszeniowej.

Poprawka 172

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 5 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Szczególną uwagę należy zwrócić 
na grupy społecznie wrażliwe, 
społeczności dotknięte skutkami 
oddziaływania oraz osoby pozbawione 
dostępu do informacji. Organizator 
przedstawia zawiadomienie wyjaśniające 
proces konsultacji z tymi grupami 
ludności;

Poprawka 173

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Na stronie internetowej projektu, 
o której mowa w art. 9 ust. 7, publikuje się 
co najmniej następujące informacje:

6) Strona internetowa projektu, o 
której mowa w art. 9 ust. 7 jest regularnie 
aktualizowana i publikuje się na niej co 
najmniej następujące informacje:

Poprawka 174

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 6 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) wszystkie właściwe informacje 
dotyczące przeprowadzonych konsultacji 
publicznych i wysłuchań.
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB
OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA UWAGI

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną 
odpowiedzialność sprawozdawcy komisji opiniodawczej. Przy sporządzaniu opinii, do czasu 
przyjęcia jej w komisji, sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów lub 
osób:

Podmiot lub osoba
Artelys
CEE Bankwatch Network
ClientEarth
Climate Action Network Europe - CAN Europe
Corporate Europe Observatory CEO
E.DSO
E3G
Ecologistas en Acción
Electricité de France (EDF)
Enel
Energy attachés of national Perm. Rep. : France, Luxembourg
Euro Heat & Power
Eurogas
European Biogas Association
European Commission: DG ENER, DG ENVI
European Energy Forum EEF
Food & Water Action Europe
Friends of the Earth Europe
Global Witness
Greenpeace
Hitachi ABB powergrids
Hydrogen Europe
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales - IDDRI
Nabu
Negative Emission Platform
Orsted
Regulators : ACER, CEER, CRR
SmartEn
SolarPower Europe
Wien Energy, Wiener Stadtwerke, Wiener Netze
Wind Europe
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30.6.2021

OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego 
rozporządzenie (UE) nr 347/2013
(COM(2020) 0824 –C9-0417/2020 - 2020/0360(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Paolo Borchia

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”21 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. W komunikacie 
Komisji w sprawie Planu w zakresie celów 
klimatycznych22, w którym 

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”21 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. W komunikacie 
Komisji w sprawie Planu w zakresie celów 
klimatycznych22, w którym 
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zaproponowano zwiększenie poziomu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do co 
najmniej 55 % do 2030 r. – który to 
ambitny cel poparła Rada Europejska 
w dniu 11 grudnia 2020 r. – oraz w ocenie 
skutków dotyczącej tego wniosku 
potwierdzono, że w przyszłości koszyk 
energetyczny będzie bardzo różnił się od 
obecnego, a także podkreślono 
konieczność dokonania przeglądu i, 
w razie konieczności, zmiany przepisów 
dotyczących energii. Obecne inwestycje 
w infrastrukturę energetyczną są 
zdecydowanie niewystarczające, aby 
dokonać transformacji i budowy 
infrastruktury energetycznej przyszłości. 
Oznacza to również konieczność 
utworzenia infrastruktury wspierającej tę 
europejską transformację energetyczną, 
w tym szybką elektryfikację, zwiększenie 
skali produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych, większe 
wykorzystanie gazów odnawialnych 
i niskoemisyjnych, integrację systemu 
energetycznego i większe 
rozpowszechnienie innowacyjnych 
rozwiązań.

zaproponowano zwiększenie poziomu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do co 
najmniej 55 % do 2030 r. – który to 
ambitny cel poparła Rada Europejska 
w dniu 11 grudnia 2020 r. – oraz w ocenie 
skutków dotyczącej tego wniosku 
potwierdzono, że w przyszłości koszyk 
energetyczny będzie bardzo różnił się od 
obecnego, a także podkreślono 
konieczność dokonania przeglądu i, 
w razie konieczności, zmiany przepisów 
dotyczących energii. Obecne inwestycje 
w infrastrukturę energetyczną są 
zdecydowanie niewystarczające, aby 
dokonać transformacji i budowy 
infrastruktury energetycznej przyszłości. 
Oznacza to również konieczność 
utworzenia infrastruktury, którą będzie 
można dalej przekształcać i dostosowywać, 
aby wesprzeć europejską transformację 
energetyczną, w tym szybką elektryfikację, 
wykorzystanie wodoru i paliw 
syntetycznych, również w sektorze 
transportu, zwiększenie skali produkcji 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, większe wykorzystanie 
gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, 
integrację systemu energetycznego 
i większe rozpowszechnienie 
innowacyjnych rozwiązań.

__________________ __________________
21 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

21 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

22 Komunikat Komisji – Ambitniejszy cel 
klimatyczny Europy do 2030 r. 
Inwestowanie w przyszłość neutralną dla 
klimatu z korzyścią dla obywateli, 
COM(2020) 562 final z dnia 17 września 
2020 r.

22 Komunikat Komisji – Ambitniejszy cel 
klimatyczny Europy do 2030 r. 
Inwestowanie w przyszłość neutralną dla 
klimatu z korzyścią dla obywateli, 
COM(2020) 562 final z dnia 17 września 
2020 r.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W następstwie wniosków Komisji 
w ramach pakietu „Czysta energia dla 
wszystkich Europejczyków” osiągnięto 
porozumienie w sprawie wiążącego celu na 
poziomie Unii polegającego na 
zwiększeniu udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu energii końcowej 
do 2030 r. do co najmniej 32 % oraz 
zasadniczego celu na poziomie Unii 
polegającego na poprawie efektywności 
energetycznej o co najmniej 32,5 %.

(2) W następstwie wniosków Komisji 
w ramach pakietu „Czysta energia dla 
wszystkich Europejczyków” osiągnięto 
porozumienie w sprawie wiążącego celu na 
poziomie Unii polegającego na 
zwiększeniu udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu energii końcowej 
do 2030 r. do co najmniej 32 % oraz 
zasadniczego celu na poziomie Unii 
polegającego na poprawie efektywności 
energetycznej o co najmniej 32,5 %. Cele 
te mają zostać dostosowane do nowych 
unijnych celów ograniczenia emisji do 
2030 r. określonych w prawie o klimacie.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/201323, 
czyli obecnie obowiązujące rozporządzenie 
TEN-E, ustanawia przepisy dotyczące 
terminowego rozwoju i interoperacyjności 
transeuropejskich sieci energetycznych 
z myślą o osiągnięciu zapisanych 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej celów polityki energetycznej 
zmierzających do zapewniania 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, bezpieczeństwa dostaw 
i konkurencyjnych rynków energii w Unii, 
wspierania efektywności energetycznej 
i oszczędności energii oraz rozwoju 
nowych i odnawialnych źródeł energii, 
a także wspierania połączeń 
międzysystemowych między sieciami 
energetycznymi. W rozporządzeniu (UE) 
nr 347/2013 ustanowiono ramy współpracy 
państw członkowskich i odpowiednich 
zainteresowanych stron na szczeblu 
regionalnym w zakresie rozwoju lepiej 
połączonych sieci energetycznych w celu 

(4) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/201323, 
czyli obecnie obowiązujące rozporządzenie 
TEN-E, ustanawia przepisy dotyczące 
terminowego rozwoju i interoperacyjności 
transeuropejskich sieci energetycznych 
z myślą o osiągnięciu zapisanych 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej celów polityki energetycznej 
zmierzających do zapewniania 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii, bezpieczeństwa dostaw 
i konkurencyjnych rynków energii w Unii, 
wspierania przesunięcia 
międzygałęziowego, efektywności 
energetycznej i oszczędności energii oraz 
rozwoju nowych i odnawialnych źródeł 
energii, w tym w sektorze transportu, 
a także wspierania połączeń 
międzysystemowych między sieciami 
energetycznymi. W rozporządzeniu (UE) 
nr 347/2013 ustanowiono ramy współpracy 
państw członkowskich i odpowiednich 
zainteresowanych stron na szczeblu 
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połączenia regionów obecnie 
odizolowanych od europejskich rynków 
energetycznych, wzmocnienia istniejących 
transgranicznych połączeń 
międzysystemowych oraz przyczynienia 
się do integracji odnawialnych źródeł 
energii. Dążąc do osiągnięcia tych celów, 
rozporządzenie (UE) nr 347/2013 
przyczynia się do inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz jest źródłem 
korzyści dla całej Unii pod względem 
konkurencyjności oraz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

regionalnym w zakresie rozwoju lepiej 
połączonych sieci energetycznych w celu 
połączenia regionów obecnie 
odizolowanych od europejskich rynków 
energetycznych, wzmocnienia istniejących 
transgranicznych połączeń 
międzysystemowych oraz przyczynienia 
się do integracji odnawialnych źródeł 
energii. Dążąc do osiągnięcia tych celów, 
rozporządzenie (UE) nr 347/2013 
przyczynia się do inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz jest źródłem 
korzyści dla całej Unii pod względem 
konkurencyjności oraz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

__________________ __________________
22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej, uchylające 
decyzję nr 1364/2006/WE oraz 
zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) 
nr 715/2009, Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 
39.

22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej, uchylające 
decyzję nr 1364/2006/WE oraz 
zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) 
nr 715/2009, Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 
39.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) Rada Europejska i Parlament 
wielokrotnie podkreślały konieczność 
rozwijania elektroenergetycznych 
połączeń międzysystemowych między 
państwami członkowskimi. Połączenia te 
mają wiele pozytywnych skutków dla Unii, 
takich jak większe zdolności integracji 
energii odnawialnej, zwiększenie 
bezpieczeństwa dostaw i poprawa 
konkurencji na wewnętrznym rynku 
energii. W ramach pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków” 
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uzgodniono docelowy poziom 15 % 
międzysystemowych połączeń 
elektroenergetycznych do 2030 r. 
W komunikacie Komisji z dnia 23 
listopada 2017 r. w sprawie rozwoju 
europejskich sieci energetycznych 
oceniono postępy w osiąganiu docelowego 
poziomu 10 % połączeń 
międzysystemowych do 2020 r. 
i zaproponowano metody osiągnięcia 
docelowego poziomu 15 % do 2030 r.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ocena rozporządzenia (UE) 
nr 347/2013 wykazała wyraźnie, że ramy te 
skutecznie poprawiły integrację sieci 
państw członkowskich, pobudziły handel 
energią, a tym samym przyczyniły się do 
zwiększenia konkurencyjności Unii. 
Projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dotyczące energii 
elektrycznej i gazu w znacznym stopniu 
przyczyniły się do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw. W przypadku gazu 
infrastruktura jest obecnie dobrze 
połączona, a odporność dostaw znacznie 
się poprawiła od 2013 r. Ważnym 
czynnikiem ułatwiającym realizację 
projektów jest współpraca regionalna 
w ramach grup regionalnych i poprzez 
transgraniczną alokację kosztów. W wielu 
przypadkach transgraniczna alokacja 
kosztów nie doprowadziła jednak do 
zakładanego zmniejszenia luki 
w finansowaniu projektu. Chociaż 
skrócono większość procedur wydawania 
pozwoleń, w niektórych przypadkach 
proces ten jest w dalszym ciągu długi. 
Ważnym czynnikiem okazała się pomoc 
finansowa w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”, ponieważ dotacje na prace 
studyjne pomogły zmniejszyć ryzyko 

(5) Ocena rozporządzenia (UE) 
nr 347/2013 wykazała wyraźnie, że ramy te 
skutecznie poprawiły integrację sieci 
państw członkowskich, pobudziły handel 
energią, a tym samym przyczyniły się do 
zwiększenia konkurencyjności Unii. 
Projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dotyczące energii 
elektrycznej i gazu w znacznym stopniu 
przyczyniły się do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw. Ważnym 
czynnikiem ułatwiającym realizację 
projektów jest współpraca regionalna 
w ramach grup regionalnych i poprzez 
transgraniczną alokację kosztów. W wielu 
przypadkach transgraniczna alokacja 
kosztów nie doprowadziła jednak do 
zakładanego zmniejszenia luki 
w finansowaniu projektu. Chociaż 
skrócono większość procedur wydawania 
pozwoleń, w niektórych przypadkach 
proces ten jest w dalszym ciągu długi. 
Ważnym czynnikiem okazała się pomoc 
finansowa w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”, ponieważ dotacje na prace 
studyjne pomogły zmniejszyć ryzyko 
w ramach projektów na wczesnych etapach 
rozwoju, natomiast dotacje na roboty 
stanowiły wsparcie dla projektów 
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w ramach projektów na wczesnych etapach 
rozwoju, natomiast dotacje na roboty 
stanowiły wsparcie dla projektów 
mających na celu ograniczenie głównych 
wąskich gardeł, którym nie można było 
zaradzić w wystarczający sposób za 
pomocą finansowania rynkowego.

mających na celu ograniczenie głównych 
wąskich gardeł, którym nie można było 
zaradzić w wystarczający sposób za 
pomocą finansowania rynkowego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Polityka TEN-E stanowi centralny 
instrument w rozwoju wewnętrznego rynku 
energii i jest niezbędna do osiągnięcia 
celów Europejskiego Zielonego Ładu. Aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
do 2050 r. i wyższe poziomy redukcji 
emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., 
Europa będzie potrzebowała bardziej 
zintegrowanego systemu energetycznego, 
polegającego na wyższych poziomach 
elektryfikacji opartej na odnawialnych 
źródłach oraz obniżenia emisyjności 
sektora gazu. Polityka TEN-E może 
zapewnić, aby rozwój unijnej 
infrastruktury energetycznej wspierał 
wymaganą transformację energetyczną 
w kierunku neutralności klimatycznej 
zgodnie z zasadą „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”.

(6) Polityka TEN-E stanowi centralny 
instrument w rozwoju wewnętrznego rynku 
energii i jest niezbędna do osiągnięcia 
celów Europejskiego Zielonego Ładu. Aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
najpóźniej do 2050 r. i wyższe poziomy 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. zgodnie z porozumieniem 
paryskim, Europa będzie potrzebowała 
bardziej zintegrowanego systemu 
energetycznego, zapewniającego 
efektywność energetyczną i polegającego 
na wyższych poziomach elektryfikacji i 
wykorzystaniu wodoru i paliw 
syntetycznych, w oparciu o odnawialne 
źródła oraz obniżenie emisyjności sektora 
gazu. Polityka TEN-E może stworzyć sieć, 
innowacje i transformacje niezbędne do 
zapewnienia, aby rozwój unijnej 
infrastruktury energetycznej wspierał 
wymaganą transformację energetyczną 
w kierunku neutralności klimatycznej we 
wszystkich sektorach, łącznie z 
transportem, zgodnie z zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i z uwzględnieniem 
oszczędności energii.

Poprawka 7
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Choć cele rozporządzenia (UE) 
nr 347/2013 pozostają w dużej mierze 
ważne, obecne ramy TEN-E nie 
odzwierciedlają jeszcze w pełni 
oczekiwanych zmian w systemie 
energetycznym, które będą wynikały 
z nowego kontekstu politycznego 
i w szczególności ze zaktualizowanych 
celów na 2030 r. oraz celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie. Poza nowym kontekstem 
politycznym i celami politycznymi, 
w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił szybki 
rozwój technologiczny. Postęp ten należy 
wziąć pod uwagę w kategoriach 
infrastruktury objętych niniejszym 
rozporządzeniem, kryteriach wyboru 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, a także 
w priorytetowych korytarzach i obszarach 
tematycznych.

(7) Choć cele rozporządzenia (UE) 
nr 347/2013 pozostają w dużej mierze 
ważne, obecne ramy TEN-E nie 
odzwierciedlają jeszcze w pełni 
oczekiwanych zmian w systemie 
energetycznym, które będą wynikały 
z nowego kontekstu politycznego 
i w szczególności ze zaktualizowanych 
celów na 2030 r. oraz celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, w tym zasady „nie szkodzić”. Poza 
nowym kontekstem politycznym i celami 
politycznymi, w ostatnim dziesięcioleciu 
nastąpił szybki rozwój technologiczny. 
Postęp ten należy wziąć pod uwagę 
w kategoriach infrastruktury objętych 
niniejszym rozporządzeniem, kryteriach 
wyboru projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, a także 
w priorytetowych korytarzach i obszarach 
tematycznych, przestrzegając jednocześnie 
zasady neutralności technologicznej i 
dokonując oceny wpływu na środowisko i 
ślad węglowy za pomocą metody analizy 
pełnego cyklu życia (LCA). Jednym z 
kryteriów wyboru projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
powinno być dalsze zwiększanie 
dekarbonizacji sektora transportu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Infrastruktura energetyczna Unii 
powinna być odporna na nieunikniony 
wpływ zmiany klimatu, jaki zgodnie 
z oszacowaniami zmiana ta wywrze 
w Europie pomimo podejmowania działań 

(10) Infrastruktura energetyczna Unii 
powinna przyczyniać się do łagodzenia 
zmiany klimatu i jednocześnie być 
odporna na nieunikniony wpływ, jaki 
zgodnie z oszacowaniami zmiana ta 
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łagodzących jej skutki. W związku z tym 
kluczowe znaczenie ma intensyfikacja 
działań na rzecz przystosowania się do 
zmiany klimatu, wzmocnienia odporności, 
zapobiegania klęskom żywiołowym 
i gotowości.

wywrze w Europie pomimo podejmowania 
działań łagodzących jej skutki. W związku 
z tym kluczowe znaczenie ma 
intensyfikacja działań na rzecz 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
wzmocnienia odporności, zapobiegania 
klęskom żywiołowym i gotowości.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Sektory turystyki i transportu w 
dużym stopniu zależą od energii. 
Zmieniona polityka TEN-E powinna 
wprowadzić międzysektorową synergię 
polityk, wspierając przesunięcie 
międzygałęziowe oraz infrastrukturę 
przyczyniającą się do osiągania 
docelowych poziomów dekarbonizacji i 
zrównoważoności tych sektorów; 
Infrastruktura energetyczna Unii 
powinna wspierać pełne wprowadzenie 
czystych paliw alternatywnych we 
wszystkich rodzajach transportu z myślą 
o obniżeniu emisyjności, w tym rozwój 
odpowiednich technologii, infrastruktury 
ładowania i tankowania paliwa (tj. 
obiektów do ładowania elektrycznego oraz 
do tankowania LNG i wodoru) oraz norm 
bezpieczeństwa, ochrony 
i interoperacyjności; Ponadto transport 
może znacząco sprzyjać wykorzystaniu 
energii ze źródeł odnawialnych z uwagi na 
elastyczność popytu i duży potencjał 
magazynowania energii. W perspektywie 
koniecznej dalszej integracji sektorów 
energii i transportu infrastruktura 
energetyczna Unii powinna być rozwijana 
tak, by promować synergię i 
komplementarność z transeuropejską 
siecią transportową (TEN-T) i 
infrastrukturą paliw alternatywnych. 
Dlatego też kryteria oceny i wyboru 
projektów będących przedmiotem 
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wspólnego zainteresowania i projektów 
będących przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania powinny uwzględniać 
możliwą synergię z innymi sieciami, w 
szczególności z transeuropejską siecią 
transportową i jej infrastrukturą 
transgraniczną we wszystkich rodzajach 
transportu (drogowym, kolejowym, 
morskim, żegludze śródlądowej i 
lotniczym).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Bezpieczeństwo dostaw, jako jeden 
z głównych czynników kształtujących 
obecne rozporządzenie (UE) nr 347/2013, 
zostało znacznie zwiększone dzięki 
projektom będącym przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. Ponadto, jak 
stwierdzono w przeprowadzonej przez 
Komisję ocenie skutków celu 
klimatycznego27, oczekuje się, że zużycie 
gazu ziemnego zostanie znacznie 
zmniejszone, ponieważ jego 
nieograniczone wykorzystanie jest 
niezgodne z założeniami neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla. 
Z drugiej strony do 2050 r. znacznie 
wzrośnie zużycie biogazu, wodoru 
odnawialnego i niskoemisyjnego oraz 
syntetycznych paliw gazowych. W związku 
z tym nie ma już potrzeby dalszego 
wspierania infrastruktury gazu ziemnego 
w ramach polityki TEN-E. Planowanie 
infrastruktury energetycznej powinno 
odzwierciedlać ten zmieniający się status 
gazu.

(11) Bezpieczeństwo dostaw energii, 
jako cel unijnej polityki energetycznej 
określonej w TFUE i jeden z głównych 
czynników kształtujących rozporządzenie 
(UE) nr 347/2013, znacznie zwiększono 
dzięki projektom będącym przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. Ponadto, jak 
stwierdzono w przeprowadzonej przez 
Komisję ocenie skutków celu 
klimatycznego27, oczekuje się, że zużycie 
gazu ziemnego zostanie znacznie 
zmniejszone, ponieważ jego 
nieograniczone wykorzystanie jest 
niezgodne z założeniami neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla. 
Z drugiej strony do 2050 r. znacznie 
wzrośnie zużycie biogazu, wodoru 
odnawialnego i niskoemisyjnego oraz 
syntetycznych paliw gazowych, co 
wymaga odpowiedniej infrastruktury, w 
tym poprzez dostosowanie lub zmianę 
przeznaczenia istniejącej infrastruktury. 
Ponadto w przypadku niektórych sektorów 
przemysłu i transportu, takich jak 
transport morski, lotniczy i drogowy 
transport drogowy towarów na duże 
odległości, nadal brakuje 
konkurencyjnych cenowo i dojrzałych 
rozwiązań technologicznych na dużą 
skalę, a gaz ziemny i LNG stanowią 
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rozwiązanie przejściowe służące 
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych 
i stopniowemu wycofywaniu z użycia 
paliw silnie zanieczyszczających 
środowisko.

__________________ __________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W transporcie morskim i żegludze 
śródlądowej LNG, w tym bioLNG, i CNG 
odgrywają rolę w krótkoterminowej 
transformacji mającej na celu 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
i odejście od paliw powodujących większe 
zanieczyszczenie, natomiast 
dekarbonizacja transportu morskiego w 
dłuższej perspektywie zależy od masowego 
zastosowania amoniaku i wodoru, które 
mogą zapewnić napęd bezemisyjny.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) W ramach przeglądu 
rozporządzenia (UE) nr 347/2013 należy 
rozważyć projekty, które mogą być 
konieczne do zamknięcia brakujących 
połączeń transgranicznych w 
połączeniach między państwami 
członkowskimi w sieci TEN-E i przyczynić 
się do realizacji celów Unii w zakresie 
dekarbonizacji.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Znaczenie inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych dla osiągania celów 
unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej potwierdzono 
w komunikacie Komisji dotyczącym 
integracji systemu energetycznego28. 
Kryteria dla tej kategorii powinny 
obejmować zmiany technologiczne 
dotyczące innowacji i aspektów 
cyfrowych. Ponadto należy doprecyzować 
rolę projektodawców. Biorąc pod uwagę 
oczekiwany istotny wzrost 
zapotrzebowania na moc w sektorze 
transportu, w szczególności w przypadku 
pojazdów elektrycznych poruszających się 
po autostradach i obszarach miejskich, 
technologie inteligentnych sieci 
energetycznych powinny również 
przyczynić się do poprawy związanego 
z siecią energetyczną wsparcia dla 
transgranicznego ładowania o wysokiej 
wydajności w celu wspomożenia działań 
na rzecz obniżenia emisyjności sektora 
transportu.

(12) Znaczenie inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych dla osiągania celów 
unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej potwierdzono 
w komunikacie Komisji dotyczącym 
integracji systemu energetycznego28. 
Kryteria dla tej kategorii powinny 
obejmować zmiany technologiczne 
dotyczące innowacji i aspektów 
cyfrowych. Ponadto należy doprecyzować 
rolę projektodawców. Biorąc pod uwagę 
oczekiwany istotny wzrost 
zapotrzebowania na moc w sektorze 
transportu, w szczególności w przypadku 
elektromobilności na autostradach 
i obszarach miejskich, technologie 
inteligentnych sieci energetycznych oraz 
pilnie potrzebne normy dotyczące 
ładowania i środków płatniczych powinny 
również przyczynić się do poprawy 
związanego z siecią energetyczną wsparcia 
dla transgranicznego ładowania o wysokiej 
wydajności w celu wspomożenia działań 
na rzecz obniżenia emisyjności sektora 
transportu i zwiększenia wykorzystania 
pojazdów elektrycznych zgodnie z zasadą 
„najpierw energia” oraz paliw 
alternatywnych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu stopniowego i 
sprawiedliwego przejścia dla niektórych 
sektorów transportu, w których nie są 
jeszcze dostępne realne alternatywy 
technologiczne, oraz przy zachowaniu 
konkurencyjności europejskiego systemu 
energetycznego; w związku z tym 
modernizując system elektroenergetyczny, 
aby uniknąć zatorów w sieci, należy 
również nadać priorytet korytarzom 
autostrad elektroenergetycznych i paliw 
alternatywnych; elektromobilność i 
dwukierunkowe baterie pozwalają na 
przesunięcie zużycia energii na godziny 
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poza szczytem oraz na reagowanie na 
zapotrzebowanie, co w oszczędny sposób 
wspiera integrację energii odnawialnej 
oraz wymaga mniejszej zdolności 
generowania energii i mniej 
rozbudowanej infrastruktury.

__________________ __________________
28 COM(2020) 299 final 28 COM(2020) 299 final

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Należy nadać priorytet szybkiemu 
wdrożeniu połączeń sieci 
elektroenergetycznej koniecznych do 
efektywnego ładowania o wysokiej 
wydajności pojazdów elektrycznych w 
korytarzach sieci bazowej i w całej sieci 
TEN-T. Aby umożliwić integrację sektora, 
w tym reakcję na popyt wspierającą 
efektywną kosztowo integrację energii 
odnawialnej, oraz aby uwzględnić zmiany 
w zachowaniu konsumentów i zwiększyć 
popyt na ekologiczny transport, 
infrastruktura przeznaczona do ładowania 
pojazdów elektrycznych powinna 
kwalifikować się do statusu projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W komunikacie Komisji 
dotyczącym integracji systemu 
energetycznego podkreślono potrzebę 
zintegrowanego planowania infrastruktury 

(13) W komunikacie Komisji 
dotyczącym integracji systemu 
energetycznego podkreślono potrzebę 
zintegrowanego planowania infrastruktury 
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energetycznej z uwzględnieniem 
poszczególnych nośników energii, 
infrastruktur i sektorów zużycia. Punktem 
wyjścia dla rozpoczęcia takiej integracji 
systemu jest zastosowanie zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i przyjęcie podejścia 
całościowego wykraczającego poza 
poszczególne sektory. Zaspokaja ona 
również potrzeby w zakresie obniżenia 
emisyjności w sektorach, z których emisje 
trudno zredukować, takich jak gałęzie 
przemysłu lub niektóre rodzaje transportu, 
w których bezpośrednia elektryfikacja 
stanowi obecnie wyzwanie techniczne lub 
gospodarcze. Inwestycje takie obejmują 
wodór i elektrolizery, w przypadku których 
odnotowuje się postępy w zakresie 
umożliwienia wykorzystywania na dużą 
skalę w celach komercyjnych. W strategii 
Komisji w zakresie wodoru nadano 
priorytetowe znaczenie produkcji wodoru 
z energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, co stanowi najczystsze 
rozwiązanie, które jest jednocześnie 
najbardziej zgodne z celem neutralności 
klimatycznej UE. W okresie przejściowym 
konieczne są jednak także inne formy 
wodoru niskoemisyjnego, aby możliwe 
było szybsze zastąpienie obecnej produkcji 
wodoru i pobudzenie osiągania korzyści 
skali.

energetycznej z uwzględnieniem 
poszczególnych nośników energii, 
infrastruktur i sektorów zużycia. Punktem 
wyjścia dla rozpoczęcia takiej integracji 
systemu jest zastosowanie zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i przyjęcie podejścia 
całościowego wykraczającego poza 
poszczególne sektory. Zaspokaja ona 
również potrzeby w zakresie obniżenia 
emisyjności w sektorach, z których emisje 
trudno zredukować, takich jak gałęzie 
przemysłu lub niektóre rodzaje transportu, 
takie jak lotnictwo i transport morski, 
w których bezpośrednia elektryfikacja 
stanowi wyzwanie techniczne lub 
gospodarcze, a wsparcie jest nadal 
potrzebne dla rozwiązań przejściowych. 
Inwestycje takie obejmują zrównoważony 
wodór i elektrolizery, w przypadku których 
odnotowuje się postępy w zakresie 
umożliwienia wykorzystywania na dużą 
skalę w celach komercyjnych. W strategii 
Komisji w zakresie wodoru nadano 
priorytetowe znaczenie produkcji wodoru 
z energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, co stanowi najczystsze 
rozwiązanie, które jest jednocześnie 
najbardziej zgodne z celem neutralności 
klimatycznej UE. W tym celu centra 
energii ze źródeł morskich będą odgrywać 
znaczącą rolę w wykorzystywaniu energii 
uzyskanej dzięki zwiększeniu 
wykorzystania energii ze źródeł morskich 
do produkcji niezbędnej dodatkowej 
energii odnawialnej. W okresie 
przejściowym konieczne są jednak także 
inne formy wodoru niskoemisyjnego, aby 
możliwe było szybsze zastąpienie obecnej 
produkcji wodoru i pobudzenie osiągania 
korzyści skali.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponadto w przedstawionej przez 
Komisję strategii w zakresie wodoru29 
stwierdzono, że na potrzeby wymaganego 
rozpoczęcia wykorzystywania wodoru 
ważnym elementem, który mogą zapewnić 
tylko Unia i jednolity rynek, jest 
wielkoskalowa sieć infrastruktury. Obecnie 
specjalna infrastruktura do 
transgranicznego transportu wodoru 
i handlu wodorem jest bardzo ograniczona. 
Taka infrastruktura powinna w znacznej 
mierze składać się z przekształcanych 
aktywów infrastruktury gazu ziemnego, 
uzupełnionych nowymi aktywami 
przeznaczonymi dla wodoru. Ponadto 
w strategii w zakresie wodoru określono 
cel strategiczny dotyczący zwiększenia 
zdolności produkcyjnej elektrolizerów 
do 40 GW do 2030 r. w celu zwiększenia 
produkcji wodoru odnawialnego 
i ułatwienia obniżenia emisyjności 
sektorów zależnych od paliw kopalnych, 
takich jak przemysł lub transport. 
W związku z tym polityka TEN-E powinna 
obejmować nową i przekształconą 
infrastrukturę do przesyłu wodoru 
i instalacje do magazynowania wodoru, 
a także instalacje przeznaczone dla 
elektrolizerów. Infrastruktura do przesyłu 
i magazynowania wodoru powinna być 
również uwzględniona w ogólnounijnym 
dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, tak 
aby umożliwić kompleksową i spójną 
ocenę związanych z tym kosztów 
i korzyści dla systemu energetycznego, 
w tym wkładu w integrację i obniżenie 
emisyjności systemu, w celu stworzenia 
wodorowej sieci szkieletowej dla Unii.

(14) Ponadto w przedstawionej przez 
Komisję strategii w zakresie wodoru29 
stwierdzono, że na potrzeby wymaganego 
rozpoczęcia wykorzystywania wodoru 
ważnym elementem, który mogą zapewnić 
tylko Unia i jednolity rynek, jest 
wielkoskalowa sieć infrastruktury. Obecnie 
specjalna infrastruktura do 
transgranicznego transportu wodoru 
i handlu wodorem jest bardzo ograniczona. 
Taka infrastruktura powinna w znacznej 
mierze składać się z przekształcanych 
aktywów infrastruktury gazu ziemnego, 
uzupełnionych nowymi aktywami 
przeznaczonymi dla wodoru. Dodatkowo 
należy aktywnie promować nowe 
możliwości współpracy w dziedzinie 
wykorzystania wodoru między 
sąsiadującymi państwami i regionami ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na państwa 
zaangażowane w proces przystąpienia do 
UE. Ponadto w strategii w zakresie wodoru 
określono cel strategiczny dotyczący 
zwiększenia zdolności produkcyjnej 
elektrolizerów do 40 GW do 2030 r. w celu 
zwiększenia produkcji wodoru 
odnawialnego i ułatwienia obniżenia 
emisyjności sektorów zależnych od paliw 
kopalnych, takich jak przemysł lub 
transport długodystansowy i ciężki. 
W związku z tym polityka TEN-E powinna 
obejmować nową i przekształconą 
infrastrukturę do przesyłu wodoru, 
umożliwiając jednocześnie tymczasowe 
rozwiązania w zakresie mieszania wodoru 
w celu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, pod warunkiem pełnej 
zgodności z zasadami interoperacyjności, 
a także instalacje do magazynowania 
wodoru i instalacje przeznaczone dla 
elektrolizerów. Infrastruktura do przesyłu 
i magazynowania wodoru powinna być 
również uwzględniona w ogólnounijnym 
dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, tak 
aby umożliwić kompleksową i spójną 
ocenę związanych z tym kosztów 
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i korzyści dla systemu energetycznego, 
w tym wkładu w integrację i obniżenie 
emisyjności systemu, w celu stworzenia 
wodorowej sieci szkieletowej dla Unii. 
Unia powinna przy tym zapewnić równe 
warunki działania i chronić 
konkurencyjność przemysłu UE, 
a jednocześnie przewidzieć „etap 
przygotowawczy” w postaci projektów 
badawczych i pilotażowych mających na 
celu rozwój dojrzałego i stabilnego rynku 
wodoru. 

__________________ __________________
29 Strategia w zakresie wodoru na rzecz 
Europy neutralnej dla klimatu, COM(2020) 
301 final.

29 Strategia w zakresie wodoru na rzecz 
Europy neutralnej dla klimatu, COM(2020) 
301 final.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponadto należy utworzyć nową 
kategorię infrastruktury dla inteligentnych 
sieci gazowych w celu wspierania 
inwestycji polegających na włączeniu 
odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, 
takich jak biogaz, biometan i wodór, do 
sieci oraz pomagania w zarządzaniu 
powstałym w ten sposób bardziej 
złożonym systemem w oparciu 
o innowacyjne technologie cyfrowe.

(15) Ponadto należy utworzyć nową 
kategorię infrastruktury dla inteligentnych 
sieci gazowych w celu wspierania 
inwestycji polegających na włączeniu 
odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, 
takich jak zrównoważony biogaz drugiej 
generacji, biometan i wodór, do sieci oraz 
pomagania w zarządzaniu powstałym w ten 
sposób bardziej złożonym systemem 
w oparciu o innowacyjne technologie 
cyfrowe.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W rozporządzeniu (UE) 
nr 347/2013 wymaga się, aby w procesie 

(16) W rozporządzeniu (UE) 
nr 347/2013 wymaga się, aby w procesie 
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opracowywania listy unijnej wykazano, że 
proponowany projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania znacząco 
przyczynia się do spełnienia co najmniej 
jednego z szeregu kryteriów, przy czym 
zrównoważoność może, ale nie musi 
stanowić jeden z nich. Wymóg ten – 
zgodnie z ówczesnymi szczególnymi 
potrzebami wewnętrznego rynku energii – 
umożliwił na przykład rozwój projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w których odniesiono się 
jedynie do zagrożeń dla bezpieczeństwa 
dostaw, nawet jeśli nie wykazano w ich 
przypadku korzyści w zakresie 
zrównoważoności. Biorąc pod uwagę 
zmieniające się potrzeby Unii w zakresie 
infrastruktury oraz cele w zakresie 
obniżenia emisyjności, należy jednak 
przeprowadzić ocenę konkluzji Rady 
Europejskiej z lipca 2020 r., zgodnie 
z którymi „wydatki UE powinny być 
spójne z celami porozumienie paryskiego 
oraz zasadą »nie szkodzić« w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu”, 
zrównoważonym rozwojem pod względem 
integracji odnawialnych źródeł energii 
z siecią lub ograniczeniem emisji gazów 
cieplarnianych, w zależności od 
przypadku, aby zapewnić spójność polityki 
TEN-E z celami Unii w zakresie energii 
i klimatu. Zrównoważony rozwój sieci 
transportowych dwutlenku węgla 
rozpatruje się pod kątem ich celu 
polegającego na transporcie CO2.

opracowywania listy unijnej wykazano, że 
proponowany projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania znacząco 
przyczynia się do spełnienia co najmniej 
jednego z szeregu kryteriów, przy czym 
zrównoważoność może, ale nie musi 
stanowić jeden z nich. Wymóg ten – 
zgodnie z ówczesnymi szczególnymi 
potrzebami wewnętrznego rynku energii – 
umożliwił na przykład rozwój projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w których odniesiono się 
jedynie do zagrożeń dla bezpieczeństwa 
dostaw, nawet jeśli nie wykazano w ich 
przypadku korzyści w zakresie 
zrównoważoności. Biorąc pod uwagę 
zmieniające się potrzeby Unii w zakresie 
infrastruktury oraz cele w zakresie 
obniżenia emisyjności, należy jednak 
przeprowadzić ocenę konkluzji Rady 
Europejskiej z lipca 2020 r., zgodnie 
z którymi „wydatki UE powinny być 
spójne z celami porozumienia paryskiego 
oraz zasadą »nie szkodzić« w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu”, 
zrównoważonym charakterem projektów 
pod względem integracji odnawialnych 
źródeł energii z siecią lub ograniczeniem 
emisji gazów cieplarnianych, w zależności 
od przypadku, aby zapewnić spójność 
polityki TEN-E z celami Unii w zakresie 
energii, klimatu i środowiska, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki 
każdego państwa członkowskiego. Ocena 
projektów powinna zatem w szczególności 
gwarantować, że projekty są zgodne z 
celami Unii w zakresie dekarbonizacji, w 
tym poprzez wnoszenie znaczącego 
wkładu w realizację unijnych celów w 
zakresie klimatu oraz poprzez 
przestrzeganie zasad „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” i „nie 
szkodzić”. Projektodawcy wykazują, że w 
procesie projektowania, rozwoju i 
realizacji projektów wykorzystują 
podejścia do technologii i funkcjonowania 
sieci oparte na efektywności 
energetycznej. Zrównoważony rozwój 
sieci transportowych dwutlenku węgla 
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rozpatruje się pod kątem ich celu 
polegającego na wychwytywaniu, 
utylizacji, magazynowaniu i transporcie 
CO2.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ponadto, aby osiągnąć cele Unii 
w zakresie klimatu i energii do 2030 r. 
i 2050 r. oraz cel neutralności 
klimatycznej, Europa musi znacznie 
zwiększyć skalę produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
Obecne kategorie infrastruktury przesyłu 
i magazynowania energii elektrycznej są 
niezbędne do zintegrowania znacznie 
większej produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych z siecią energetyczną. 
Wymaga to dodatkowo zwiększenia 
inwestycji w energię z morskich źródeł 
odnawialnych30. Należy również rozwiązać 
kwestię koordynacji długoterminowego 
planowania i rozwoju morskich i lądowych 
sieci elektroenergetycznych. 
W szczególności w planowaniu 
infrastruktury morskiej należy odejść od 
podejścia skoncentrowanego na 
poszczególnych projektach w kierunku 
skoordynowanego kompleksowego 
podejścia zapewniającego zrównoważony 
rozwój zintegrowanych sieci przesyłowych 
energii morskiej, uwzględniając potencjał 
każdego basenu morskiego w zakresie 
morskiej energii odnawialnej, ochronę 
środowiska i inne sposoby wykorzystania 
mórz.

(18) Ponadto, aby osiągnąć cele Unii 
w zakresie klimatu i energii do 2030 r. 
i 2050 r. oraz cel neutralności 
klimatycznej, Europa musi znacznie 
zwiększyć skalę produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
również na wyspach i w regionach 
najbardziej oddalonych. Obecne kategorie 
infrastruktury przesyłu i magazynowania 
energii elektrycznej są niezbędne do 
zintegrowania znacznie większej produkcji 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych z siecią energetyczną. 
Wymaga to dodatkowo zwiększenia 
inwestycji w energię z morskich źródeł 
odnawialnych i morskie centra 
energetyczne30, które umożliwią 
wykorzystanie na większą skalę 
infrastruktury power-to-X niezbędnej do 
dekarbonizacji sektorów takich jak 
transport lotniczy czy morski i wycofanie z 
użycia silnie zanieczyszczających paliw. 
Należy również rozwiązać kwestię 
koordynacji długoterminowego planowania 
i rozwoju morskich i lądowych sieci 
elektroenergetycznych. W szczególności 
w planowaniu infrastruktury morskiej 
należy odejść od podejścia 
skoncentrowanego na poszczególnych 
projektach w kierunku skoordynowanego 
kompleksowego podejścia zapewniającego 
zrównoważony rozwój zintegrowanych 
sieci przesyłowych energii morskiej, 
uwzględniając potencjał wyznaczonych 
basenów morskich w zakresie morskiej 
energii odnawialnej oraz zwracając 
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należną uwagę na ochronę środowiska 
i inne sposoby wykorzystania mórz.

__________________ __________________
30 Komunikat w sprawie strategii UE na 
rzecz morskiej energii odnawialnej.

30 Komunikat w sprawie strategii UE na 
rzecz morskiej energii odnawialnej.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Na podstawie szczegółowych 
konsultacji ze wszystkimi państwami 
członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami Komisja określiła 13 
strategicznych priorytetów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej, których wdrożenie ma 
zasadnicze znaczenie dla realizacji celów 
unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej do 2030 r. i 2050 r. 
Priorytety te obejmują różne regiony 
geograficzne lub obszary tematyczne 
w zakresie przesyłu i magazynowania 
energii elektrycznej, sieci przesyłowych 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych, 
przesyłu i magazynowania wodoru, 
elektrolizerów, inteligentnych sieci 
gazowych, inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych oraz przesyłu 
dwutlenku węgla.

(23) Na podstawie szczegółowych 
konsultacji ze wszystkimi państwami 
członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami Komisja określiła 13 
strategicznych priorytetów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej, których wdrożenie ma 
zasadnicze znaczenie dla realizacji celów 
unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej do 2030 r. i 2050 r. 
Priorytety te obejmują różne regiony 
geograficzne lub obszary tematyczne 
w zakresie przesyłu i magazynowania 
energii elektrycznej, sieci przesyłowych 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych, 
przesyłu i magazynowania wodoru, 
elektrolizerów, inteligentnych sieci 
gazowych, inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych oraz 
wychwytywania, utylizacji, 
magazynowania i przesyłu dwutlenku 
węgla.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Należy koordynować planowanie 
i realizację unijnych projektów będących 

(29) Należy koordynować planowanie 
i realizację unijnych projektów będących 
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przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie infrastruktury energetycznej, 
transportowej i telekomunikacyjnej, aby 
osiągnąć synergię tam, gdzie jest to 
wykonalne z gospodarczego, technicznego, 
środowiskowego i klimatycznego punktu 
widzenia oraz pod względem planowania 
przestrzennego, przy należytym 
uwzględnieniu stosownych aspektów 
bezpieczeństwa. W związku z tym przy 
planowaniu różnych sieci europejskich 
powinna istnieć możliwość nadawania 
charakteru priorytetowego integracji sieci 
transportowych, komunikacyjnych 
i energetycznych, aby zapewnić 
wykorzystanie jak najmniejszej 
powierzchni gruntów, przy jednoczesnym 
zapewnieniu, w miarę możliwości, 
ponownego wykorzystania istniejących lub 
nieeksploatowanych tras przesyłu w celu 
ograniczenia wszelkich negatywnych 
skutków społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych 
i finansowych.

przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie infrastruktury energetycznej, 
transportowej i telekomunikacyjnej, aby 
osiągnąć synergię tam, gdzie jest to 
wykonalne z gospodarczego, technicznego, 
środowiskowego i klimatycznego punktu 
widzenia oraz pod względem planowania 
przestrzennego, przy należytym 
uwzględnieniu stosownych aspektów 
bezpieczeństwa, zasad „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” i „nie 
szkodzić”. W związku z tym przy 
planowaniu różnych sieci europejskich 
powinna istnieć możliwość nadawania 
charakteru priorytetowego integracji sieci 
transportowych, komunikacyjnych 
i energetycznych, aby zapewnić 
wykorzystanie jak najmniejszej 
powierzchni gruntów, przy jednoczesnym 
zapewnieniu, w miarę możliwości, 
ponownego wykorzystania istniejących lub 
nieeksploatowanych tras przesyłu w celu 
ograniczenia wszelkich negatywnych 
skutków społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych 
i finansowych. W szczególności projekty 
będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należy oceniać pod kątem 
ich synergii z transeuropejską siecią 
transportową w celu zapewnienia 
maksymalnego oddziaływania.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Projekty infrastrukturalne w 
ramach sieci TEN-E, które dotyczą co 
najmniej dwóch państw członkowskich, 
wiążą się ze szczególnymi wyzwaniami pod 
względem koordynacji procedur 
wydawania pozwoleń. W związku z tym 
właściwe organy krajowe tych państw 
członkowskich powinny współpracować w 
celu skoordynowania działań i 
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uzgodnienia wspólnego planu procedury 
wydawania pozwoleń. W przypadku 
transgranicznych projektów 
infrastrukturalnych w ramach sieci TEN-
E będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania państwa członkowskie 
mogą w drodze wzajemnego porozumienia 
ustanowić wspólny organ w celu 
ułatwienia procedury wydawania 
pozwoleń. W tym przypadku państwa 
członkowskie mogą upoważnić właściwe 
organy krajowe do utworzenia wspólnego 
właściwego organu.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu 
określa się wytyczne dotyczące 
terminowego rozwoju i interoperacyjności 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej określonych w załączniku I 
(„priorytetowe korytarze i obszary 
infrastruktury energetycznej”), która to 
infrastruktura przyczynia się do osiągnięcia 
celów klimatycznych i energetycznych UE 
do 2030 r. oraz celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r.

1. W niniejszym rozporządzeniu 
określa się wytyczne dotyczące 
terminowego rozwoju i interoperacyjności 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej określonych w załączniku I 
(„priorytetowe korytarze i obszary 
infrastruktury energetycznej”), która to 
infrastruktura przyczynia się do osiągnięcia 
celów klimatycznych i energetycznych UE 
do 2030 r. określonych w art. 2 pkt 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i 
działaniami w dziedzinie klimatu oraz celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r., 
zgodnie z zasadą „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” i zasadą 
„nie czyń poważnych szkód”.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dotyczy określania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania niezbędnych do realizacji 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej w zakresie energii 
elektrycznej, inteligentnych sieci 
gazowych, elektrolizerów i dwutlenku 
węgla, określonych w załączniku II 
(„kategorie infrastruktury energetycznej”);

a) dotyczy określania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania niezbędnych do realizacji 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej w zakresie energii 
elektrycznej, inteligentnych sieci 
gazowych, elektrolizerów i dwutlenku 
węgla, określonych w załączniku II 
(„kategorie infrastruktury energetycznej”), 
bez uszczerbku dla zasady neutralności 
technologicznej;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwia terminową realizację 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania poprzez 
usprawnienie, ściślejszą koordynację i 
przyspieszenie procesów wydawania 
pozwoleń oraz poprzez zwiększenie 
udziału społeczeństwa;

b) ułatwia terminową realizację 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania poprzez 
usprawnienie, ściślejszą koordynację 
i przyspieszenie procesów wydawania 
pozwoleń oraz poprzez zwiększenie 
udziału społeczeństwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „inteligentna sieć 
elektroenergetyczna” oznacza sieć 
elektroenergetyczną, w której operator 
sieci może cyfrowo monitorować działania 
podłączonych do niej użytkowników, oraz 
technologie informacyjno-komunikacyjne 
(ICT) służące do komunikacji 

8) „inteligentna sieć 
elektroenergetyczna” oznacza sieć 
elektroenergetyczną, w której operator 
sieci może cyfrowo monitorować działania 
podłączonych do niej użytkowników, oraz 
technologie informacyjno-komunikacyjne 
(ICT) służące do komunikacji 
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z powiązanymi operatorami sieci, 
wytwórcami, konsumentami lub 
prosumentami w celu przesyłania energii 
elektrycznej w sposób zrównoważony, 
opłacalny i bezpieczny;

z powiązanymi operatorami sieci, 
wytwórcami, konsumentami lub 
prosumentami i w obszarze mobilności 
w celu przesyłania energii elektrycznej 
w sposób zrównoważony, opłacalny 
i bezpieczny;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „inteligentna sieć gazowa” oznacza 
sieć gazową, w której wykorzystuje się 
innowacyjne rozwiązania cyfrowe do 
integrowania w opłacalny sposób wielu 
niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł 
gazu zgodnie z potrzebami konsumentów 
i wymogami dotyczącymi jakości gazu 
w celu zmniejszenia śladu węglowego 
powiązanego zużycia gazu, umożliwienia 
zwiększenia udziału gazów odnawialnych 
i niskoemisyjnych oraz utworzenia 
połączeń z innymi nośnikami energii 
i sektorami;

9) „inteligentna sieć gazowa” oznacza 
sieć gazową, w której wykorzystuje się 
innowacyjne rozwiązania cyfrowe do 
integrowania w opłacalny sposób wielu 
niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł 
gazu zgodnie z potrzebami konsumentów, 
włącznie z mobilnością, i wymogami 
dotyczącymi jakości gazu w celu 
zmniejszenia śladu węglowego 
powiązanego zużycia gazu, umożliwienia 
zwiększenia udziału gazów odnawialnych 
i niskoemisyjnych oraz utworzenia 
połączeń z innymi nośnikami energii 
i sektorami, zapewniając tym samym 
większe bezpieczeństwo dostaw 
i elastyczność systemu energetycznego;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) „wspólny właściwy organ” oznacza 
organ, który może zostać ustanowiony w 
drodze wzajemnego porozumienia między 
co najmniej dwoma państwami 
członkowskimi w celu ułatwienia 
procedur wydawania pozwoleń 
związanych z projektami 
transgranicznymi. W tym przypadku 
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państwa członkowskie mogą upoważnić 
właściwe organy krajowe do utworzenia 
wspólnego organu;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) „interoperacyjność” oznacza 
wszystkie warunki, wymogi lub cechy 
infrastruktury energetycznej – 
regulacyjne, techniczne i operacyjne – 
pozwalające na bezpieczny i nieprzerwany 
przepływ energii oraz osiąganie 
wymaganego poziomu funkcjonowania 
całej europejskiej sieci energetycznej;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) „multimodalne węzły 
transportowe” oznaczają miejsca 
przeznaczone na potrzeby integracji i 
interoperacyjności różnych środków 
transportu zarówno pasażerskiego, jak i 
towarowego, tym samym przyczyniające 
się do przejścia na zrównoważony i 
energooszczędny system transportu 
multimodalnego;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda grupa przyjmuje swój 2. Każda grupa przyjmuje swój 
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regulamin z uwzględnieniem przepisów 
załącznika III.

regulamin z uwzględnieniem przepisów 
załącznika III. Regulamin zawiera także 
przepisy dotyczące zapobiegania wszelkim 
konfliktom interesów i stosowania zasady 
przejrzystości.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) jest usytuowany na terytorium 
jednego państwa członkowskiego, na 
wyspach niedostatecznie połączonych z 
transeuropejskimi sieciami 
energetycznymi, odpowiadających 
definicji małych systemów połączonych 
lub małych systemów wydzielonych 
zgodnie z dyrektywą 2019/944;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iib) udoskonalenia służące obniżeniu 
emisyjności sektora transportu, na 
przykład przez wspieranie wprowadzania 
systemów napędu wykorzystujących czyste 
paliwa alternatywne, w tym systemów 
dostaw, i zapewnianie odpowiedniej 
infrastruktury, przy uwzględnieniu 
możliwych synergii z innymi sieciami, 
w szczególności z transeuropejską siecią 
transportową;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) projekt jest spójny z unijnymi 
celami dotyczącymi obniżenia emisyjności 
i przyczynia się, w stosownych 
przypadkach, do osiągnięcia celów Unii 
na rok 2030 w dziedzinie energii i 
klimatu, określonych w art. 2 ust. 11 
rozporządzenia (UE) w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i 
działaniami w dziedzinie klimatu, oraz do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
do 2050 r.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekt w znacznym stopniu 
przyczynia się do osiągnięcia celów 
związanych z obniżeniem emisyjności – 
zarówno Unii, jak i państwa trzeciego – 
oraz do zrównoważoności, w tym poprzez 
włączenie energii ze źródeł odnawialnych 
do sieci oraz przesył energii wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych do głównych 
ośrodków poboru i magazynowania, oraz;

a) projekt w znacznym stopniu 
przyczynia się do osiągnięcia celów 
związanych z obniżeniem emisyjności – 
zarówno Unii, jak i państwa trzeciego, 
m.in. w sektorze transportu – oraz do 
zrównoważoności, w tym poprzez 
włączenie energii ze źródeł odnawialnych 
do sieci oraz przesył energii wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych do głównych 
ośrodków poboru i magazynowania, 
również przez zacieśnienie współpracy w 
dziedzinie zrównoważonych technologii 
energetycznych, na przykład wodorowych, 
z państwami trzecimi, aby pobudzić 
zrównoważony wzrost gospodarczy i 
rozwój, a także promować unijne 
standardy i przepisy oraz realizację nowej 
infrastruktury, w szczególności sieci 
tankowania i ładowania; oraz

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera f a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zwraca się szczególną uwagę na 
państwa sąsiadujące z Unią Europejską, a 
zwłaszcza państwa objęte procesem 
akcesyjnym, z myślą o przyspieszeniu 
dostosowania regulacyjnego, stosowaniu 
odpowiednich przepisów i rozbudowie 
sieci infrastrukturalnej w celu 
rozszerzenia zewnętrznego oddziaływania 
Europejskiego Zielonego Ładu;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) integracja rynku, w tym poprzez 
eliminację odizolowania co najmniej 
jednego państwa członkowskiego oraz 
ograniczenie wąskich gardeł 
w infrastrukturze energetycznej; 
konkurencja i elastyczność systemu;

(i) integracja rynku, poprzez 
zwiększenie liczby połączeń 
międzysystemowych między państwami 
członkowskimi, ograniczenie wąskich 
gardeł w infrastrukturze energetycznej, 
zwiększenie konkurencji i elastyczności 
systemu;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) bezpieczeństwo dostaw, w tym 
dzięki interoperacyjności, elastyczności 
systemu, cyberbezpieczeństwu, 
odpowiednim połączeniom oraz 
bezpiecznemu i niezawodnemu 
funkcjonowaniu systemu;

(ii) bezpieczeństwo dostaw, w tym 
dzięki interoperacyjności, elastyczności 
systemu, cyberbezpieczeństwu, większej 
efektywności energetycznej, odpowiednim 
połączeniom oraz bezpiecznemu 
i niezawodnemu funkcjonowaniu systemu;

Poprawka 39
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) integracja sektorowa przez 
poprawę integracji różnych nośników 
energii lub sektorów energetycznych, na 
przykład przez doskonalenie 
międzysektorowej synergii i koordynacji 
między energetyką, transportem a 
telekomunikacją;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku projektów 
dotyczących przesyłu dwutlenku węgla 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej określonych w załączniku II 
pkt 5 projekt ma się znacząco przyczynić 
do spełnienia wszystkich następujących 
kryteriów szczególnych:

c) w przypadku projektów 
dotyczących wychwytywania, 
wykorzystywania, magazynowania i 
przesyłu dwutlenku węgla należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 5 projekt 
ma się znacząco przyczynić do spełnienia 
wszystkich następujących kryteriów 
szczególnych:

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zwiększenie odporności 
i bezpieczeństwa przesyłu dwutlenku 
węgla;

(ii) zwiększenie odporności i 
bezpieczeństwa wychwytywania, utylizacji, 
magazynowania i przesyłu dwutlenku 
węgla;

Poprawka 42
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku projektów 
dotyczących wodoru należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 3 projekt 
ma się znacząco przyczynić do 
zrównoważoności, w tym poprzez 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
poprzez zwiększenie wykorzystania 
wodoru odnawialnego oraz wspieranie 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych o zmiennej wydajności 
poprzez oferowanie rozwiązań w zakresie 
elastyczności lub magazynowania. Ponadto 
projekt ma się znacząco przyczynić do 
spełnienia co najmniej jednego 
z następujących kryteriów szczególnych:

d) w przypadku nowych i 
przekształconych projektów dotyczących 
wodoru należących do kategorii 
infrastruktury energetycznej określonych 
w załączniku II pkt 3 projekt ma się 
znacząco przyczynić do zrównoważoności, 
w tym poprzez ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, poprzez zwiększenie 
wykorzystania wodoru odnawialnego 
i niskoemisyjnego oraz wspieranie 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych o zmiennej wydajności 
i bezpieczeństwa dostaw w całym systemie 
poprzez oferowanie rozwiązań w zakresie 
elastyczności lub magazynowania. Ponadto 
projekt ma się znacząco przyczynić do 
spełnienia co najmniej jednego 
z następujących kryteriów szczególnych:

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) integracja rynku, w tym poprzez 
łączenie obecnych i powstających sieci 
wodorowych państw członkowskich lub 
przyczynianie się w inny sposób do 
powstania ogólnounijnej sieci na rzecz 
przesyłu i magazynowania wodoru oraz 
zapewnianie interoperacyjności 
połączonych systemów;

(i) integracja rynku, w tym poprzez 
łączenie obecnych i powstających sieci 
wodorowych państw członkowskich lub 
przyczynianie się w inny sposób do 
powstania ogólnounijnej sieci na rzecz 
przesyłu, dystrybucji i magazynowania 
wodoru lub dostaw paliwa na potrzeby 
mobilności opartej na wodorze lub 
syntetycznych paliw wodorowych, oraz 
zapewnianie interoperacyjności 
połączonych systemów; 

Poprawka 44
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera e – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku elektrolizerów 
należących do kategorii określonej 
w załączniku II pkt 4 projekt ma się 
znacząco przyczynić do spełnienia 
wszystkich następujących kryteriów 
szczególnych:

e) w przypadku elektrolizerów i 
technologii „power-to-x” należących do 
kategorii określonych w załączniku II 
pkt 4 projekt ma się znacząco przyczynić 
do spełnienia wszystkich następujących 
kryteriów szczególnych:

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zrównoważoność, w tym dzięki 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększeniu wykorzystania wodoru 
odnawialnego;

(i) zrównoważoność, w tym dzięki 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększeniu wykorzystania wodoru 
odnawialnego lub paliw syntetycznych;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ułatwianie integracji inteligentnego 
sektora energetycznego poprzez połączenie 
różnych nośników energii i sektorów;

(iii) ułatwianie integracji inteligentnego 
sektora energetycznego poprzez połączenie 
różnych nośników energii i sektorów, 
umożliwianie usług związanych z 
elastycznością, takich jak regulacja 
zapotrzebowania i magazynowanie. 

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku projektów 
dotyczących inteligentnych sieci gazowych 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej określonej w załączniku II 
pkt 2 projekt ma się znacząco przyczynić 
do zrównoważoności poprzez 
umożliwienie i ułatwienie włączenia 
gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, 
takich jak biometan lub wodór 
odnawialny, do sieci dystrybucji i przesyłu 
gazu w celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych. Ponadto projekt ma się 
znacząco przyczynić do spełnienia co 
najmniej jednego z następujących 
kryteriów szczególnych:

f) w przypadku projektów 
dotyczących inteligentnych sieci gazowych 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej określonej w załączniku II 
pkt 2 projekt ma się znacząco przyczynić 
do zrównoważoności poprzez 
umożliwienie i ułatwienie włączenia 
różnorodnych gazów odnawialnych 
i niskoemisyjnych, takich jak biometan, 
metan syntetyczny lub wodór, do sieci 
dystrybucji i przesyłu gazu, w pełnej 
zgodności z zasadą interoperacyjności, 
w celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych lub wniesienia znaczącego 
wkładu w obniżenie emisyjności sektorów, 
w przypadku których nie są jeszcze 
dostępne opłacalne alternatywne 
rozwiązania technologiczne. Ponadto 
projekt ma się znacząco przyczynić do 
spełnienia co najmniej jednego 
z następujących kryteriów szczególnych:

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) bezpieczeństwo sieci i jakość 
dostaw poprzez zwiększanie wydajności 
i interoperacyjności przesyłu gazu 
i dystrybucji w codziennym 
funkcjonowaniu sieci, między innymi 
dzięki radzeniu sobie z wyzwaniami 
wynikającymi z wprowadzenia gazów 
o różnej jakości poprzez rozpoczęcie 
wykorzystywania innowacyjnych 
technologii i cyberbezpieczeństwa;

(i) bezpieczeństwo sieci i jakość 
dostaw poprzez zwiększanie wydajności 
i interoperacyjności przesyłu gazu 
i dystrybucji w codziennym 
funkcjonowaniu sieci, między innymi 
dzięki radzeniu sobie z wyzwaniami 
wynikającymi z wprowadzenia gazów 
o różnej jakości poprzez rozpoczęcie 
wykorzystywania innowacyjnych 
technologii i cyberbezpieczeństwa, a także 
dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw 
oraz promowaniu wykorzystywania 
odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł 
energii i systemów napędu, które 
zmniejszają zanieczyszczenie;
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wprowadzenie nowych technologii 
i innowacji w celu propagowania 
systemów energooszczędnych i czystych 
paliw alternatywnych.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) komplementarność projektu 
z innymi proponowanymi projektami;

b) wpływ innych proponowanych 
projektów, które mogą być 
komplementarne, konkurencyjne lub 
potencjalnie konkurencyjne w stosunku 
do projektu podlegającego ocenie;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) synergię, jaką każdy z 
proponowanych projektów tworzy między 
infrastrukturą energetyczną a celami 
dotyczącymi obniżenia emisyjności 
sektorów transportu i turystyki, a także 
potencjalną synergię proponowanych 
projektów z innymi sieciami, w tym z 
transeuropejską siecią transportową i 
infrastrukturą paliw alternatywnych;
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 9 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Projekty, które nie znajdują się już na 
liście unijnej, tracą wszystkie prawa i 
obowiązki związane ze statusem projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania wynikające z niniejszego 
rozporządzenia. 

9. Projekty, które nie znajdują się już na 
liście unijnej, tracą wszystkie prawa i 
obowiązki związane ze statusem projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania wynikające z niniejszego 
rozporządzenia. 

Jednakże projekt, który nie znajduje się już 
na liście unijnej, lecz co do którego 
właściwy organ przyjął do rozpatrzenia 
dokumentację wniosku, zachowuje prawa i 
obowiązki wynikające z rozdziału III, z 
wyjątkiem projektów, które nie znajdują 
się już na liście z przyczyn określonych w 
ust. 8.

Jednakże projekt, który nie znajduje się już 
na liście unijnej, lecz co do którego 
właściwy organ przyjął do rozpatrzenia 
dokumentację wniosku, zachowuje prawa i 
obowiązki wynikające z rozdziału III, z 
wyjątkiem projektów, które nie znajdują 
się już na liście z przyczyn określonych w 
ust. 8.
Projekt, któremu przyznano status 
projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 347/2013, może 
zostać potwierdzony z prawami i 
obowiązkami wynikającymi z rozdziału 
III, pod warunkiem że konieczne jest 
zamknięcie brakujących połączeń 
transgranicznych w połączeniach 
międzysystemowych między państwami 
członkowskimi i że przyczyni się to do 
realizacji celów Unii dotyczących 
obniżenia emisyjności, w tym przez 
włączenie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy realizacja 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania napotyka na znaczące 
trudności, Komisja może wyznaczyć, w 

1. W przypadku gdy realizacja 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania napotyka na znaczące 
trudności i opóźnienia, Komisja wyznacza, 
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porozumieniu z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi, koordynatora 
europejskiego na okres do jednego roku z 
możliwością dwukrotnego przedłużenia.

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

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia skutecznego 
administracyjnego rozpatrywania 
dokumentacji wniosków związanych 
z projektami będącymi przedmiotem 
wspólnego zainteresowania projektodawcy 
i wszystkie zainteresowane organy 
zapewniają jak najszybsze rozpatrywanie 
tych wniosków.

2. W celu zapewnienia skutecznego 
administracyjnego rozpatrywania 
dokumentacji wniosków związanych 
z projektami będącymi przedmiotem 
wspólnego zainteresowania projektodawcy 
i wszystkie zainteresowane organy 
zapewniają priorytetowe rozpatrywanie 
tych wniosków.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla obowiązków 
wynikających z prawa Unii, w przypadku 
gdy prawo krajowe przewiduje taki status, 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania otrzymują status 
najwyższego możliwego znaczenia w kraju 
i są odpowiednio traktowane w ramach 
procesów wydawania pozwoleń – a jeżeli 
przewiduje to prawo krajowe, w ramach 
planowania przestrzennego – w tym 
również dotyczących oceny oddziaływania 
na środowisko, w sposób, w jaki takie 
traktowanie jest przewidziane w prawie 
krajowym mającym zastosowanie do 
odpowiedniego rodzaju infrastruktury 
energetycznej.

3. Bez uszczerbku dla obowiązków 
wynikających z prawa Unii, w przypadku 
gdy prawo krajowe przewiduje taki status, 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania otrzymują status 
najwyższego możliwego znaczenia w kraju 
i są odpowiednio traktowane w ramach 
procesów wydawania pozwoleń – a jeżeli 
przewiduje to prawo krajowe, w ramach 
planowania przestrzennego – w tym 
również dotyczących oceny oddziaływania 
na środowisko, w sposób, w jaki takie 
traktowanie jest przewidziane w prawie 
krajowym mającym zastosowanie do 
odpowiedniego rodzaju infrastruktury 
energetycznej, i z zastrzeżeniem pełnego i 
spójnego stosowania odpowiednich 
unijnych przepisów dotyczących ochrony 
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środowiska.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
warunków przewidzianych w tych 
dyrektywach, w odniesieniu do 
oddziaływania 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 z punktu widzenia polityki 
energetycznej i można je uznać za projekty 
o nadrzędnym interesie publicznym.

Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
warunków przewidzianych w tych 
dyrektywach, w odniesieniu do 
oddziaływania 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 z punktu widzenia polityki 
energetycznej i za projekty o nadrzędnym 
interesie publicznym.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kompetencje zainteresowanych organów 
mogłyby albo zostać włączone do 
kompetencji właściwego organu 
krajowego wyznaczonego zgodnie z art. 8 
ust. 1, albo organy te zachowałyby do 
pewnego stopnia swoje niezależne 
kompetencje zgodnie z odpowiednim 
systemem wydawania pozwoleń wybranym 
przez państwo członkowskie zgodnie 
z niniejszym ustępem w celu ułatwienia 
wydania decyzji kompleksowej i podjęcia 
odpowiedniej współpracy z właściwym 
organem krajowym.

skreśla się

Poprawka 58
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania wymaga 
podjęcia decyzji w co najmniej dwóch 
państwach członkowskich, odpowiednie 
właściwe organy podejmują wszystkie 
czynności niezbędne do skutecznej 
i efektywnej współpracy i koordynacji ich 
działań, w tym czynności, o których mowa 
w art. 10 ust. 5. Państwa członkowskie 
podejmują starania na rzecz zapewnienia 
wspólnych procedur, w szczególności 
w odniesieniu do oceny oddziaływania na 
środowisko.

5. Jeżeli projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania wymaga 
podjęcia decyzji w co najmniej dwóch 
państwach członkowskich, odpowiednie 
właściwe organy podejmują wszystkie 
czynności niezbędne do skutecznej 
i efektywnej współpracy i koordynacji ich 
działań, w tym czynności, o których mowa 
w art. 10 ust. 5. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby ich odpowiednie 
właściwe organy zapewniały wspólne 
procedury, w szczególności w odniesieniu 
do oceny oddziaływania na środowisko, 
oraz koordynowały swoje harmonogramy 
i uzgodniły wspólny plan procedury 
wydawania pozwoleń.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku transgranicznych 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania można 
ustanowić wspólny właściwy organ 
zdefiniowany w art. 2 pkt 10a (nowym).

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W orientacyjnym terminie trzech miesięcy 
od rozpoczęcia procesu wydawania 
pozwoleń zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) 
projektodawca sporządza i przedstawia 

W orientacyjnym terminie trzech miesięcy 
od rozpoczęcia procesu wydawania 
pozwoleń zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) 
projektodawca sporządza i przedstawia 
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właściwemu organowi koncepcję udziału 
społeczeństwa, zgodnie z procesem 
opisanym w podręczniku, o którym mowa 
w ust. 1, i z wytycznymi określonymi 
w załączniku VI. Właściwy organ żąda 
wprowadzenia zmian lub zatwierdza tę 
koncepcję w terminie trzech miesięcy od 
jej otrzymania. Właściwy organ 
uwzględnia przy tym wszelkie formy 
udziału społeczeństwa i konsultacji 
społecznych, jakie miały miejsce przed 
rozpoczęciem procesu wydawania 
pozwoleń, w zakresie, w jakim taki udział 
społeczeństwa i konsultacje społeczne 
spełniały wymogi niniejszego artykułu.

właściwemu organowi koncepcję udziału 
społeczeństwa, zgodnie z procesem 
opisanym w podręczniku, o którym mowa 
w ust. 1, i z wytycznymi określonymi 
w załączniku VI. Właściwy organ lub, w 
stosownych przypadkach, wspólny 
właściwy organ żąda wprowadzenia zmian 
lub zatwierdza tę koncepcję w terminie 
trzech miesięcy od jej otrzymania. 
Właściwy organ uwzględnia przy tym 
wszelkie formy udziału społeczeństwa 
i konsultacji społecznych, jakie miały 
miejsce przed rozpoczęciem procesu 
wydawania pozwoleń, w zakresie, w jakim 
taki udział społeczeństwa i konsultacje 
społeczne spełniały wymogi niniejszego 
artykułu.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy projektodawca zamierza 
wprowadzić znaczące zmiany w 
zatwierdzonej koncepcji, informuje o tym 
właściwy organ. W takim przypadku 
właściwy organ może zażądać 
wprowadzenia zmian.

W przypadku gdy projektodawca zamierza 
wprowadzić znaczące zmiany 
w zatwierdzonej koncepcji, informuje 
o tym właściwy organ lub, w stosownych 
przypadkach, wspólny właściwy organ. W 
takim przypadku właściwy organ może 
zażądać wprowadzenia zmian.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projektodawca zakłada i regularnie 
aktualizuje specjalną stronę internetową 
projektu przeznaczoną do publikowania 
stosownych informacji na temat projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, do której odsyła link ze 

Projektodawca zakłada i regularnie 
aktualizuje specjalną stronę internetową 
projektu przeznaczoną do publikowania 
stosownych informacji na temat projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym planu realizacji, o 



RR\1240105PL.docx 261/379 PE691.151v02-00

PL

strony internetowej Komisji oraz platformy 
dotyczącej przejrzystości, o której mowa 
w art. 23, i która spełnia wymogi określone 
w załączniku VI pkt 6. Zachowuje się 
poufność szczególnie chronionych 
informacji handlowych.

którym mowa w art. 5 ust. 1, do której 
odsyła link ze strony internetowej Komisji 
oraz platformy dotyczącej przejrzystości, 
o której mowa w art. 23, i która spełnia 
wymogi określone w załączniku VI pkt 6. 
Zachowuje się poufność szczególnie 
chronionych informacji handlowych.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 – litera b – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów transgranicznych, 
w których uczestniczą co najmniej dwa 
państwa członkowskie, właściwe organy 
zainteresowanych państw członkowskich 
koordynują przygotowanie wspólnego 
planu, w którym uzgadniają swoje 
harmonogramy;

W przypadku projektów transgranicznych, 
w których uczestniczą co najmniej dwa 
państwa członkowskie, można ustanowić 
wspólny właściwy organ zdefiniowany w 
art. 2 pkt 10a (nowym) lub też właściwe 
organy zainteresowanych państw 
członkowskich przygotowują wspólny 
plan, w którym uzgadniają swoje 
harmonogramy;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zanim ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu przedstawią odpowiednie 
metodyki, przeprowadzają proces szeroko 
zakrojonych konsultacji obejmujący 
przynajmniej organizacje reprezentujące 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
unijną organizację operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”), 
wszystkie zainteresowane strony z sektora 
wodoru oraz – jeżeli uznają to za 
niezbędne – krajowe organy regulacyjne 
i inne organy krajowe.

Zanim ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu przedstawią odpowiednie 
metodyki, przeprowadzają proces szeroko 
zakrojonych konsultacji obejmujący 
przynajmniej organizacje reprezentujące 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
unijną organizację operatorów systemów 
dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”), 
wszystkie zainteresowane strony z sektora 
wodoru, mobilności i regulacji 
zapotrzebowania oraz – jeżeli uznają to za 
niezbędne – krajowe organy regulacyjne 
i inne organy krajowe.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania wspomnianych metodyk wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Agencja przedstawia 
ENTSO energii elektrycznej, ENTSO 
gazu, państwom członkowskim i Komisji 
opinię oraz publikuje ją na stronie 
internetowej Agencji.

2. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania wspomnianych metodyk wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Agencja przedstawia 
ENTSO energii elektrycznej, ENTSO 
gazu, państwom członkowskim i Komisji 
opinię do należytego uwzględnienia oraz 
publikuje ją na stronie internetowej 
Agencji.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Co trzy lata Agencja ustanawia 
i udostępnia publicznie zbiór wskaźników 
i odpowiednich wartości odniesienia do 
porównania jednostkowych kosztów 
inwestycji w porównywalnych projektach 
należących do kategorii infrastruktury 
określonych w załączniku II pkt 1 i 3. Te 
wartości odniesienia mogą być 
wykorzystywane przez ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu w analizach 
kosztów i korzyści prowadzonych na 
potrzeby kolejnych ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci. 
Pierwsze takie wskaźniki publikuje się do 
dnia [1 listopada 2022 r.].

10. Co trzy lata Agencja ustanawia 
i udostępnia publicznie zbiór wskaźników 
i odpowiednich wartości odniesienia do 
porównania jednostkowych kosztów 
inwestycji w porównywalnych projektach 
– i, w stosownych przypadkach, 
potencjalnych alternatywnych 
rozwiązaniach, takich jak środki 
zwiększające elastyczność czy projekty 
dotyczące łączenia sektorów – należących 
do kategorii infrastruktury określonych 
w załączniku II pkt 1 i 3. Te wartości 
odniesienia mogą być wykorzystywane 
przez ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu w analizach kosztów 
i korzyści prowadzonych na potrzeby 
kolejnych ogólnounijnych dziesięcioletnich 
planów rozwoju sieci. Pierwsze takie 
wskaźniki publikuje się do dnia [1 
listopada 2022 r.].
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Do dnia [31 grudnia 2023 r.] 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Komisji 
i Agencji spójny i wzajemnie powiązany 
model rynku i sieci energii, obejmujący 
infrastrukturę przesyłu energii 
elektrycznej, gazu i wodoru oraz 
magazynowanie, LNG i elektrolizery 
w priorytetowych korytarzach i obszarach 
infrastruktury energetycznej, opracowany 
zgodnie z zasadami określonymi 
w załączniku V.

11. Do dnia [31 grudnia 2023 r.] 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu wspólnie przedstawiają Komisji 
i Agencji spójny i wzajemnie powiązany 
model rynku i sieci energii, obejmujący 
infrastrukturę przesyłu energii 
elektrycznej, gazu i wodoru oraz 
magazynowanie, ciepło, LNG 
i elektrolizery w priorytetowych 
korytarzach i obszarach infrastruktury 
energetycznej, opracowany zgodnie 
z zasadami określonymi w załączniku V.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [31 lipca 2022 r.] Agencja, po 
przeprowadzeniu szeroko zakrojonych 
konsultacji z udziałem Komisji i co 
najmniej organizacji reprezentujących 
wszystkie istotne zainteresowane strony, 
w tym ENTSO energii elektrycznej, 
ENTSO gazu, organizację OSD UE oraz 
stosowne zainteresowane strony z sektora 
wodoru, publikuje wytyczne ramowe 
dotyczące wspólnych scenariuszy, które 
mają zostać opracowane przez ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu. 
Wytyczne te są regularnie aktualizowane, 
gdy zajdzie taka potrzeba.

Do dnia [31 lipca 2022 r.] Agencja, po 
przeprowadzeniu szeroko zakrojonych 
konsultacji z udziałem Komisji i co 
najmniej organizacji reprezentujących 
wszystkie istotne zainteresowane strony, 
w tym ENTSO energii elektrycznej, 
ENTSO gazu, organizację OSD UE oraz 
stosowne zainteresowane strony z sektora 
wodoru, mobilności i regulacji 
zapotrzebowania publikuje wytyczne 
ramowe dotyczące wspólnych scenariuszy, 
które mają zostać opracowane przez 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu. Wytyczne te są regularnie 
aktualizowane, gdy zajdzie taka potrzeba.

Poprawka 69
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przeprowadzając ocenę luk 
w infrastrukturze, ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu stosują zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i w pierwszej kolejności 
rozważają rozwiązania niezwiązane 
z infrastrukturą mające na celu 
zniwelowanie zidentyfikowanych luk.

Przeprowadzając ocenę luk 
w infrastrukturze, ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu stosują zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, ze szczególnym 
uwzględnieniem luk wpływających 
niekorzystnie na zdolność do osiągania 
unijnych celów dotyczących obniżenia 
emisyjności, i w pierwszej kolejności 
rozważają rozwiązania niezwiązane 
z infrastrukturą mające na celu 
zniwelowanie zidentyfikowanych luk, w 
tym projekty związane z łączeniem 
sektorów.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zanim ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu przedstawią odnośne 
sprawozdania, przeprowadzają szeroko 
zakrojone konsultacje obejmujące 
wszystkie stosowne zainteresowane strony, 
w tym organizację OSD UE, wszystkie 
stosowne zainteresowane strony z sektora 
wodoru oraz wszystkich przedstawicieli 
państw członkowskich należących do 
priorytetowych korytarzy określonych 
w załączniku I.

Zanim ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu przedstawią odnośne 
sprawozdania, przeprowadzają szeroko 
zakrojone konsultacje obejmujące 
wszystkie stosowne zainteresowane strony, 
w tym organizację OSD UE, wszystkie 
stosowne zainteresowane strony z sektora 
wodoru, mobilności i regulacji 
zapotrzebowania i ze społeczeństwa 
obywatelskiego oraz wszystkich 
przedstawicieli państw członkowskich 
należących do priorytetowych korytarzy 
określonych w załączniku I. 

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3



RR\1240105PL.docx 265/379 PE691.151v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania projektu sprawozdania na 
temat luk w infrastrukturze wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Agencja przedstawia swoją 
opinię ENTSO energii elektrycznej lub 
ENTSO gazu oraz Komisji.

3. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania projektu sprawozdania na 
temat luk w infrastrukturze wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Agencja przedstawia swoją 
opinię ENTSO energii elektrycznej lub 
ENTSO gazu oraz Komisji i podaje ją do 
publicznej wiadomości.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przed publikacją końcowych 
sprawozdań na temat luk 
w infrastrukturze ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu dostosowują 
swoje sprawozdania na temat luk 
w infrastrukturze z należytym 
uwzględnieniem opinii Agencji i zgodnie 
z opinią Komisji.

5. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu dostosowują swoje 
sprawozdania na temat luk 
w infrastrukturze \ należytym 
uwzględnieniem opinii Agencji i zgodnie 
z opinią Komisji. Nieuwzględnienie tych 
opinii w końcowych wersjach sprawozdań 
na temat luk w infrastrukturze wymaga 
odpowiedniego uzasadnienia.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [31 lipca 2022 r.] państwa 
członkowskie, przy wsparciu Komisji, 
w ramach swoich konkretnych 
priorytetowych korytarzy sieci przesyłowej 
energii morskiej określonych w załączniku 
I pkt 2, biorąc pod uwagę specyfikę 
i rozwój każdego regionu, wspólnie 
określają wielkość produkcji energii 
z morskich źródeł odnawialnych, która ma 
zostać wdrożona w każdym basenie 

1. Do dnia [31 lipca 2022 r.] państwa 
członkowskie, przy wsparciu Komisji, 
w ramach swoich konkretnych 
priorytetowych korytarzy sieci przesyłowej 
energii morskiej określonych w załączniku 
I pkt 2, biorąc pod uwagę specyfikę 
i rozwój każdego regionu, wspólnie 
określają wielkość produkcji energii 
z morskich źródeł odnawialnych, która ma 
zostać wdrożona w każdym basenie 
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morskim do 2050 r., przy czym etapy 
pośrednie zaplanowano na 2030 r. 
i 2040 r., i uzgadniają współpracę 
w obszarze wspomnianej produkcji, 
uwzględniając swoje krajowe plany 
w dziedzinie energii i klimatu, potencjał 
każdego basenu morskiego w zakresie 
morskich źródeł odnawialnych, ochronę 
środowiska, przystosowanie się do zmiany 
klimatu i inne sposoby wykorzystania 
morza, jak również cele Unii w obszarze 
obniżenia emisyjności. Porozumienie to 
sporządza się na piśmie w odniesieniu do 
każdego basenu morskiego połączonego 
z terytorium Unii.

morskim do 2050 r., przy czym etapy 
pośrednie zaplanowano na 2030 r. 
i 2040 r., i uzgadniają współpracę 
w obszarze wspomnianej produkcji, 
uwzględniając swoje krajowe plany 
w dziedzinie energii i klimatu, potencjał 
wyznaczonych basenów morskich 
w zakresie morskich źródeł odnawialnych, 
ochronę środowiska, przystosowanie się do 
zmiany klimatu i inne sposoby 
wykorzystania morza, jak również cele 
Unii w obszarze obniżenia emisyjności. 
Taką deklarację intencji sporządza się na 
piśmie w odniesieniu do każdego basenu 
morskiego połączonego z terytorium Unii.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia [31 lipca 2023 r.] ENTSO 
energii elektrycznej we współpracy 
z właściwymi OSP, krajowymi organami 
regulacyjnymi i Komisją oraz zgodnie 
z porozumieniem, o którym mowa w ust. 1, 
opracowuje i publikuje plany rozwoju 
zintegrowanej sieci morskiej, 
rozpoczynając od celów na 2050 r., 
uwzględniając etapy pośrednie 
zaplanowane na 2030 r. i 2040 r., dla 
każdego basenu morskiego zgodnie 
z priorytetowymi korytarzami sieci 
przesyłowej energii morskiej określonymi 
w załączniku I, uwzględniając ochronę 
środowiska i inne sposoby wykorzystania 
morza. Wspomniane plany rozwoju 
zintegrowanej sieci morskiej są następnie 
aktualizowane co trzy lata.

2. Do dnia [31 lipca 2023 r.] ENTSO 
energii elektrycznej we współpracy 
z właściwymi OSP, krajowymi organami 
regulacyjnymi i Komisją oraz zgodnie 
z porozumieniem, o którym mowa w ust. 1, 
opracowuje i publikuje plany rozwoju 
zintegrowanej sieci morskiej, 
rozpoczynając od celów na 2050 r., 
uwzględniając etapy pośrednie 
zaplanowane na 2030 r. i 2040 r., dla 
każdego basenu morskiego zgodnie 
z priorytetowymi korytarzami sieci 
przesyłowej energii morskiej określonymi 
w załączniku I, uwzględniając ochronę 
środowiska i inne sposoby wykorzystania 
morza. Plany rozwoju zintegrowanej sieci 
morskiej mogą także uwzględniać 
infrastrukturę wodorową, jeśli zostanie 
ona uznana za istotną. Wspomniane plany 
rozwoju zintegrowanej sieci morskiej są 
następnie aktualizowane co trzy lata.

Poprawka 75
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokonując transgranicznej alokacji 
kosztów, właściwe krajowe organy 
regulacyjne, w porozumieniu 
z zainteresowanymi operatorami systemów 
przesyłowych, dążą do osiągnięcia 
wzajemnego porozumienia między innymi 
w oparciu o informacje określone w ust. 3 
lit. a) i b). Ich ocena opiera się na tym 
samym scenariuszu co scenariusz 
wykorzystany w procesie wyboru na 
potrzeby sporządzenia listy unijnej, na 
której umieszczono projekt będący 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Dokonując transgranicznej alokacji 
kosztów, właściwe krajowe organy 
regulacyjne, w porozumieniu 
z zainteresowanymi operatorami systemów 
przesyłowych, dążą do osiągnięcia 
wzajemnego porozumienia między innymi 
w oparciu o informacje określone w ust. 3 
lit. a) i b). Ich ocena uwzględnia ten sam 
scenariusz co scenariusz wykorzystany 
w procesie wyboru na potrzeby 
sporządzenia listy unijnej, na której 
umieszczono projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należące do 
kategorii określonych w załączniku II pkt 1 
lit. d), pkt 2 i 5 również kwalifikują się do 
unijnej pomocy finansowej w formie 
dotacji na roboty, jeżeli zainteresowani 
projektodawcy mogą wyraźnie wykazać 
znaczące pozytywne efekty zewnętrzne, 
takie jak bezpieczeństwo dostaw, 
elastyczność systemu, solidarność lub 
innowacje, wywoływane przez projekty 
oraz przedstawić jednoznaczne dowody na 
ich brak opłacalności ekonomicznej, 
zgodnie z analizą kosztów i korzyści, 
planem operacyjnym i ocenami 
przeprowadzonymi w szczególności przez 
potencjalnych inwestorów lub 
kredytodawców, lub – w stosownych 
przypadkach – przez krajowy organ 
regulacyjny.

4. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należące do 
kategorii określonych w załączniku II pkt 1 
lit. d), pkt 2, 4 i 5 również kwalifikują się 
do unijnej pomocy finansowej w formie 
dotacji na roboty, jeżeli zainteresowani 
projektodawcy mogą wyraźnie wykazać 
znaczące pozytywne efekty zewnętrzne, 
takie jak bezpieczeństwo dostaw, 
elastyczność systemu, solidarność lub 
innowacje, wywoływane przez projekty 
oraz przedstawić jednoznaczne dowody na 
ich brak opłacalności ekonomicznej, 
zgodnie z analizą kosztów i korzyści, 
planem operacyjnym i ocenami 
przeprowadzonymi w szczególności przez 
potencjalnych inwestorów lub 
kredytodawców, lub – w stosownych 
przypadkach – przez krajowy organ 
regulacyjny.
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Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3, 
powierza się Komisji na okres siedmiu lat 
od dnia [1 stycznia 2022 r.] Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem okresu 
siedmiu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski lub 
Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
dnia [1 stycznia 2022 r.] Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem okresu 
pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski lub 
Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 4 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w odniesieniu do sektorów energii 
elektrycznej i wodoru: zmiany poziomu 
połączeń międzysystemowych państw 
członkowskich i odpowiadającej mu 
zmiany cen energii, jak również liczby 
przypadków awarii systemu sieciowego, 
ich przyczyn i związanych z nimi kosztów 
ekonomicznych;

e) w odniesieniu do sektorów energii 
elektrycznej i wodoru: zmiany poziomu 
połączeń międzysystemowych państw 
członkowskich i odpowiadającej mu 
zmiany cen energii, jak również liczby 
przypadków awarii systemu sieciowego, 
ich przyczyn i związanych z nimi kosztów 
ekonomicznych oraz wkładu na rzecz 
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elastyczności, integracji systemów 
energetycznych i łączenia sektorów;

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) postępów poczynionych w odniesieniu 
do pozytywnego oddziaływania na 
różnorodność biologiczną i do zasady „nie 
szkodzić”;

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dane na temat głównych 
przewidywanych korzyści wynikających 
z projektów i kosztów projektów, 
z wyjątkiem wszelkich szczególnie 
chronionych informacji handlowych;

c) dane na temat głównych 
przewidywanych korzyści wynikających 
z projektów, w szczególności dotyczących 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, i kosztów projektów, 
z wyjątkiem wszelkich szczególnie 
chronionych informacji handlowych;

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) Połączenia międzysystemowe dla 
wodoru w Europie Zachodniej: 
infrastruktura wodorowa umożliwiająca 
powstanie zintegrowanej wodorowej sieci 
szkieletowej łączącej państwa w regionie 
i zaspokajającej ich szczególne potrzeby 
infrastrukturalne w zakresie wodoru 
poprzez wsparcie powstania ogólnounijnej 

8) Połączenia międzysystemowe dla 
wodoru w Europie Zachodniej: 
infrastruktura wodorowa, w tym 
infrastruktura przekształcona, 
umożliwiająca powstanie zintegrowanej 
wodorowej sieci szkieletowej łączącej 
państwa w regionie i zaspokajającej ich 
szczególne potrzeby infrastrukturalne 
w zakresie wodoru poprzez wsparcie 



PE691.151v02-00 270/379 RR\1240105PL.docx

PL

sieci transportu wodoru. powstania ogólnounijnej sieci transportu 
wodoru, także łącząca obszary 
produkujące energię ze źródeł 
odnawialnych z elektrolizerami, a 
następnie z ośrodkami produkcji paliw 
syntetycznych, i umożliwiająca pobór 
wodoru przez użytkowników końcowych 
we wszystkich sektorach.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) Połączenia międzysystemowe dla 
wodoru w Europie Środkowo-Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej: infrastruktura 
wodorowa umożliwiająca powstanie 
zintegrowanej wodorowej sieci 
szkieletowej łączącej państwa w regionie 
i zaspokajającej ich szczególne potrzeby 
infrastrukturalne w zakresie wodoru 
poprzez wsparcie powstania ogólnounijnej 
sieci transportu wodoru.

9) Połączenia międzysystemowe dla 
wodoru w Europie Środkowo-Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej: infrastruktura 
wodorowa, w tym infrastruktura 
przekształcona, umożliwiająca powstanie 
zintegrowanej wodorowej sieci 
szkieletowej łączącej państwa w regionie 
i zaspokajającej ich szczególne potrzeby 
infrastrukturalne w zakresie wodoru 
poprzez wsparcie powstania ogólnounijnej 
sieci transportu wodoru, także łącząca 
obszary produkujące energię ze źródeł 
odnawialnych z elektrolizerami, a 
następnie z ośrodkami produkcji paliw 
syntetycznych lub węzłami przesyłowymi, 
i umożliwiająca pobór wodoru przez 
użytkowników końcowych we wszystkich 
sektorach.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich w odniesieniu do 
wodoru: infrastruktura wodorowa 

10) Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich w odniesieniu do 
wodoru: infrastruktura wodorowa, w tym 
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umożliwiająca powstanie zintegrowanej 
wodorowej sieci szkieletowej łączącej 
państwa w regionie i zaspokajającej ich 
szczególne potrzeby infrastrukturalne 
w zakresie wodoru poprzez wsparcie 
powstania ogólnounijnej sieci transportu 
wodoru.

infrastruktura przekształcona, 
umożliwiająca powstanie zintegrowanej 
wodorowej sieci szkieletowej łączącej 
państwa w regionie i zaspokajającej ich 
szczególne potrzeby infrastrukturalne 
w zakresie wodoru poprzez wsparcie 
powstania ogólnounijnej sieci transportu 
wodoru, także łącząca obszary 
produkujące energię ze źródeł 
odnawialnych z elektrolizerami, a 
następnie z ośrodkami produkcji paliw 
syntetycznych, i umożliwiająca pobór 
wodoru przez użytkowników końcowych 
we wszystkich sektorach.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Stosowanie inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych: przyjęcie 
technologii inteligentnych sieci w całej 
Unii w celu skutecznej integracji zachowań 
i działań wszystkich użytkowników 
podłączonych do sieci 
elektroenergetycznej, w szczególności 
wytwarzania dużych ilości energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
rozproszonych i reakcji strony popytowej.

11) Stosowanie inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych: przyjęcie 
technologii inteligentnych sieci w całej 
Unii w celu skutecznej integracji zachowań 
i działań wszystkich użytkowników 
podłączonych do sieci 
elektroenergetycznej, w szczególności 
wytwarzania dużych ilości energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
rozproszonych, instalacji do 
magazynowania i przetwarzania energii 
oraz reakcji strony popytowej.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Technologie „power-to-x”: 
wspieranie wdrażania zastosowań 
służących umożliwieniu redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i przyczyniających 
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się do bezpiecznego, wydajnego i 
niezawodnego funkcjonowania systemu 
oraz integracji inteligentnych systemów 
energetycznych.
Zainteresowane państwa członkowskie: 
państwa członkowskie wymienione w 
części 3.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Transgraniczne sieci dwutlenku 
węgla: stworzenie infrastruktury transportu 
dwutlenku węgla między państwami 
członkowskimi i w relacji z sąsiadującymi 
państwami trzecimi w ramach stosowania 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla.

12) Transgraniczne sieci dwutlenku 
węgla: stworzenie infrastruktury 
wychwytywania, utylizacji, 
magazynowania i transportu dwutlenku 
węgla między państwami członkowskimi i 
w relacji z sąsiadującymi państwami 
trzecimi w ramach stosowania 
wychwytywania i składowania lub 
utylizacji dwutlenku węgla.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) Inteligentne sieci gazowe: przyjęcie 
technologii inteligentnych sieci gazowych 
w całej Unii, aby skutecznie włączyć 
różnorodne odnawialne i niskoemisyjne 
źródła gazu do sieci gazowej, wesprzeć 
rozpowszechnienie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie zarządzania siecią 
ułatwiających integrację inteligentnego 
sektora energetycznego i reakcję na popyt.

13) Inteligentne sieci gazowe: przyjęcie 
technologii inteligentnych sieci gazowych 
w całej Unii, aby skutecznie włączyć 
różnorodne odnawialne i niskoemisyjne 
źródła gazu do sieci gazowej, wesprzeć 
rozpowszechnienie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie zarządzania siecią 
ułatwiających integrację inteligentnego 
sektora energetycznego i reakcję na popyt, 
znacząco przyczynić się do obniżenia 
emisyjności sektorów, w przypadku 
których nie są jeszcze dostępne opłacalne 
alternatywne rozwiązania technologiczne, 
tworzyć synergię z TEN-T, w tym 
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uwzględniać transgraniczny wymiar 
transportu morskiego i żeglugi 
śródlądowej oraz portów.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Transgraniczne zintegrowane sieci 
energetyczne i transportowe: połączenia 
międzysystemowe dla wodoru w obecnej 
europejskiej sieci transportowej, które 
łączą na całej długości korytarza 
infrastrukturę energetyczną z 
infrastrukturą transportową (paliw 
alternatywnych) w celu obniżenia 
emisyjności przepływów transportowych.
Zainteresowane państwa członkowskie: 
wszystkie.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Integracja małych systemów 
połączonych lub małych systemów 
wydzielonych i wysp, w tym w regionach 
najbardziej oddalonych: rozwijanie 
infrastruktury do przesyłu i 
magazynowania energii elektrycznej (o 
której mowa w art. 4 ust. 3 lit. a)) 
przyczyniającej się do lepszych połączeń 
międzysystemowych z wyspami i do 
efektywniejszej integracji energii 
odnawialnej oraz ogólnej integracji 
systemu energetycznego.
Zainteresowane państwa członkowskie: 
wszystkie.
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Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) instalacje magazynowania energii 
elektrycznej przeznaczone do stałego lub 
czasowego magazynowania energii 
elektrycznej w obiektach naziemnych lub 
podziemnych lub w geologicznych 
obiektach magazynowania, pod warunkiem 
że są bezpośrednio połączone z liniami 
przesyłowymi wysokiego napięcia 
zaprojektowanymi dla napięcia 110 kV lub 
większego;

b) instalacje magazynowania energii 
elektrycznej przeznaczone do stałego lub 
czasowego magazynowania energii 
elektrycznej w obiektach naziemnych lub 
podziemnych lub w geologicznych 
obiektach magazynowania, pod warunkiem 
że są bezpośrednio połączone z liniami 
przesyłowymi wysokiego napięcia 
zaprojektowanymi dla napięcia 110 kV lub 
większego bądź są bezpośrednio 
połączone z węzłami przesyłowymi lub 
inną odpowiednią infrastrukturą systemu 
energetycznego;

Poprawka 92

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) infrastruktura ładowania 
pojazdów elektrycznych na całym 
terytorium, w tym na obszarach trudno 
dostępnych, takich jak wyspy, regiony 
najbardziej oddalone i obszary 
niezaludnione;

Poprawka 93

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) aplikacje telematyczne służące 
integracji rozwiązań w zakresie transportu 
i mobilności z siecią elektroenergetyczną, 
w tym ładowanie pojazdów, 



RR\1240105PL.docx 275/379 PE691.151v02-00

PL

magazynowanie energii i zarządzanie 
popytem; 

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkie z poniższych urządzeń lub 
instalacji mających na celu umożliwienie 
i ułatwienie włączenia odnawialnych 
i niskoemisyjnych gazów (w tym 
biometanu i wodoru) do sieci: cyfrowe 
systemy i części składowe integrujące ICT, 
systemy sterujące i technologie czujników 
służące interaktywnemu i inteligentnemu 
monitorowaniu, pomiarowi i kontroli 
jakości produkcji, przesyłu, dystrybucji i 
poboru gazu w sieci gazowej i zarządzaniu 
nimi. Ponadto takie projekty mogą 
obejmować również urządzenia 
umożliwiające przepływy zwrotne z 
poziomu dystrybucji do poziomu przesyłu 
oraz związane z nimi niezbędne 
modernizacje istniejącej sieci.

a) wszelkie z poniższych urządzeń lub 
instalacji mających na celu umożliwienie i 
ułatwienie włączenia odnawialnych i 
niskoemisyjnych gazów (takich jak 
biometan i wodór) do sieci: cyfrowe 
systemy i części składowe integrujące ICT, 
systemy sterujące i technologie czujników 
służące interaktywnej i inteligentnej 
integracji, monitorowaniu, pomiarowi i 
kontroli jakości produkcji, przesyłu, 
dystrybucji, magazynowania i poboru gazu 
w sieci gazowej i zarządzaniu nimi. 
Ponadto takie projekty mogą obejmować 
również urządzenia umożliwiające 
przepływy zwrotne z poziomu dystrybucji 
do poziomu przesyłu oraz związane z nimi 
niezbędne modernizacje istniejącej sieci, a 
także powiązane konieczne nowe 
przyłączenia do sieci i infrastrukturę 
przekształconą.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) urządzenia lub instalacje służące 
przyspieszeniu obniżenia emisyjności 
sektorów, w przypadku których nie są 
jeszcze dostępne opłacalne alternatywne 
rozwiązania technologiczne, takich jak 
transport morski, lotniczy, ciężki i 
długodystansowy.
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Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) w przypadku wodoru: 3) w przypadku wodoru, w tym 
wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego:

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) gazociągi przesyłowe do transportu 
wodoru, zapewniające dostęp do wielu 
użytkowników sieci na przejrzystych 
i niedyskryminacyjnych zasadach, które 
obejmują głównie rurociągi wodorowe 
wysokiego ciśnienia, z wyjątkiem 
rurociągów do lokalnej dystrybucji 
wodoru;

a) gazociągi przesyłowe 
i dystrybucyjne do transportu wodoru, 
mające na celu zapewnienie dostępu do 
wszystkich użytkowników sieci na 
przejrzystych i niedyskryminacyjnych 
zasadach, które obejmują głównie rurociągi 
wodorowe wysokiego ciśnienia, 
z wyjątkiem rurociągów do lokalnej 
dystrybucji wodoru;

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie urządzenia lub instalacje 
istotne dla pewnej, bezpiecznej i 
efektywnej eksploatacji instalacji 
wodorowej lub zapewniające 
dwukierunkową przepustowość, w tym 
tłocznie gazu.

d) wszelkie urządzenia lub instalacje, 
także nowa lub przekształcona 
infrastruktura, istotne dla pewnej, 
bezpiecznej i efektywnej eksploatacji 
instalacji wodorowej lub zapewniające 
dwukierunkową przepustowość, w tym 
tłocznie gazu.

Poprawka 99
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) infrastruktura wodorowa w 
multimodalnych węzłach transportowych 
lub łącząca instalacje elektrolizerów z 
ośrodkami produkcji paliw syntetycznych;

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 3 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) urządzenia lub instalacje mające 
na celu dostarczanie wodoru na potrzeby 
napędzanych wodorem rozwiązań w 
zakresie mobilności, w szczególności w 
sieci bazowej TEN-T i z uwzględnieniem 
aplikacji telematycznych służących 
integracji rozwiązań w zakresie transportu 
i mobilności z siecią wodorową.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 3 – litera d – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie obiekty wymienione w lit. a), b), 
c) i d) mogą być nowo wybudowanymi 
obiektami lub obiektami przekształconymi 
z gazu ziemnego przeznaczonymi dla 
wodoru lub połączeniem tych dwóch 
rodzajów.

Wszelkie obiekty wymienione w lit. a), b), 
c), d), da) i db) mogą być nowo 
wybudowanymi obiektami lub obiektami 
zaadaptowanymi bądź przekształconymi 
z gazu ziemnego gotowymi na wodór lub 
połączenie tych dwóch rodzajów paliw.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 4 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) w przypadku instalacji 
przeznaczonych dla elektrolizerów:

4) w przypadku instalacji 
przeznaczonych dla elektrolizerów i 
urządzeń typu „power-to-x”:

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) elektrolizery:(i) które mają 
zdolność wynoszącą co najmniej 100 MW, 
(ii) których produkcja jest zgodna 
z wymogiem dotyczącym ograniczeń 
emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia 
w wysokości 70 % w porównaniu 
z odpowiednikiem kopalnym wynoszącym 
94g CO2 e/MJ określonych w art. 25 ust. 2 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 i załączniku V do 
tej dyrektywy60. Ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia 
oblicza się, stosując metodykę, o której 
mowa w art. 28 ust. 5 dyrektywy (UE) 
2018/2001, lub ewentualnie korzystając 
z normy ISO 14067 lub ISO 14064-1. 
W stosownych przypadkach wymierne 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w cyklu życia są weryfikowane zgodnie 
z art. 30 dyrektywy (UE) 2018/2001 lub 
przez niezależną osobę trzecią, oraz (iii) 
które pełnią funkcję związaną z siecią;

a) elektrolizery: (i) które mają 
zdolność wynoszącą co najmniej 60 MW; 
(ii) które mają zdolność wynoszącą co 
najmniej 30 MW w przypadku 
innowacyjnych działań w łańcuchu 
wartości związanych z przesyłem (np. na 
szlakach morskich z wykorzystaniem 
ciekłych organicznych nośników wodoru, 
ciekłego wodoru lub amoniaku), (ii) 
których produkcja jest zgodna z 
wymogiem dotyczącym ograniczeń emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia w 
wysokości 70 % w porównaniu z 
odpowiednikiem kopalnym wynoszącym 
94 g CO2 e/MJ określonych w art. 25 ust. 2 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 i załączniku V do tej 
dyrektywy1. Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia oblicza się, 
stosując metodykę, o której mowa w art. 28 
ust. 5 dyrektywy (UE) 2018/2001, lub 
ewentualnie korzystając z normy ISO 
14067 lub ISO 14064-1. W stosownych 
przypadkach wymierne ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia są 
weryfikowane zgodnie z art. 30 dyrektywy 
(UE) 2018/2001 lub przez niezależną 
osobę trzecią, oraz (iii) które pełnią funkcję 
związaną z siecią;

__________________ __________________
60 Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82. 60 Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82.
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Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) urządzenia typu „power-to-x” inne 
niż wodorowe: (i) które mają zdolność 
wynoszącą co najmniej 100 MW, (ii) 
których produkcja jest zgodna z 
wymogiem dotyczącym ograniczeń emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia w 
wysokości 70 % w porównaniu z 
odpowiednikiem kopalnym wynoszącym 
94 g CO2 e/MJ określonych w art. 25 ust. 
2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 i załączniku V do 
tej dyrektywy. Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia oblicza się, 
stosując metodykę, o której mowa 
w art. 28 ust. 5 dyrektywy (UE) 
2018/2001, lub ewentualnie korzystając 
z normy ISO 14067 lub ISO 14064-1. W 
stosownych przypadkach wymierne 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w cyklu życia są weryfikowane zgodnie z 
art. 30 dyrektywy (UE) 2018/2001 lub 
przez niezależną osobę trzecią, oraz (iii) 
które pełnią funkcję związaną z siecią;

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) powiązane urządzenia. b) powiązane urządzenia, w tym 
połączenia z sieciami przesyłowymi i 
dystrybucyjnymi.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 5 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) specjalnie przeznaczone rurociągi, 
z wyłączeniem sieci rurociągów 
kopalnianych, wykorzystywane do 
transportu dwutlenku węgla z więcej niż 
jednego źródła, tj. instalacji 
przemysłowych (w tym elektrowni) 
wytwarzających gaz CO2 jako produkt 
spalania lub innych reakcji chemicznych z 
udziałem związków kopalnych i 
niekopalnych z zawartością węgla, w celu 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/31/WE61;

a) specjalnie przeznaczone elementy 
infrastruktury i urządzenia (w tym statki i 
pojazdy ciężarowe) wykorzystywane do 
wychwytywania i transportu dwutlenku 
węgla ze źródeł wytwarzających gaz CO2 
jako produkt spalania lub innych reakcji 
chemicznych z udziałem związków 
kopalnych i niekopalnych z zawartością 
węgla, w celu stałego geologicznego 
składowania dwutlenku węgla zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/31/WE61 lub do celów 
wychwytywania i utylizacji dwutlenku 
węgla;

__________________ __________________
61 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114. 61 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obiekty służące do skraplania i 
buforowego składowania dwutlenku węgla 
w celu jego dalszego transportu. Nie 
obejmuje to infrastruktury w ramach 
formacji geologicznej wykorzystywanej do 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
2009/31/WE oraz związanych z nią 
instalacji powierzchniowych i 
zatłaczających;

b) obiekty służące do skraplania i 
składowania dwutlenku węgla w celu 
stałego geologicznego składowania 
dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/31/WE;

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Proponowane projekty dotyczące 6) Proponowane projekty dotyczące 
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przesyłu dwutlenku węgla należące do 
kategorii określonej w załączniku II pkt 5 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 
podmioty wyznaczone przez te państwa 
jako stanowiące element planu 
opracowanego przez co najmniej dwa 
państwa członkowskie, który ma na celu 
rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i magazynowania dwutlenku 
węgla.

wychwytywania, utylizacji, 
magazynowania i przesyłu dwutlenku 
węgla należące do kategorii określonej w 
załączniku II pkt 5 są przedstawiane 
Komisji przez zainteresowane państwa 
członkowskie lub podmioty wyznaczone 
przez te państwa jako stanowiące element 
planu opracowanego przez co najmniej 
dwa państwa członkowskie, który ma na 
celu rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i magazynowania dwutlenku 
węgla.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej – projekt zwiększa zdolność 
przesyłową sieci lub zdolność dostępową 
dla przepływów handlowych na granicy 
między tym państwem członkowskim 
i jednym lub kilkoma innymi państwami 
członkowskimi, przynosząc w efekcie 
wzrost transgranicznej zdolności 
przesyłowej sieci na granicy z tym 
państwem członkowskim i jednym lub 
kilkoma innymi państwami członkowskimi 
o co najmniej 500 MW w porównaniu 
z sytuacją, gdyby nie nastąpiło oddanie do 
użytku danego projektu;

a) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej – projekt zwiększa zdolność 
przesyłową sieci, zdolność dostępową dla 
przepływów handlowych lub stabilność 
sieci na granicy między tym państwem 
członkowskim i jednym lub kilkoma 
innymi państwami członkowskimi, 
przynosząc w efekcie wzrost 
transgranicznej zdolności przesyłowej sieci 
na granicy z tym państwem członkowskim 
i jednym lub kilkoma innymi państwami 
członkowskimi o co najmniej 500 MW w 
porównaniu z sytuacją, gdyby nie nastąpiło 
oddanie do użytku danego projektu;

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku magazynowania 
energii elektrycznej – projekt zapewnia co 
najmniej 225 MW mocy zainstalowanej i 
pojemność magazynową pozwalającą na 

b) w przypadku magazynowania 
energii elektrycznej – projekt zapewnia co 
najmniej 225 MW mocy zainstalowanej i 
pojemność magazynową oraz prędkość 
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wytworzenie energii elektrycznej netto w 
ilości 250 GWh rocznie;

ładowania pozwalającą na wytworzenie 
energii elektrycznej netto w ilości 250 
GWh rocznie;

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku przesyłu wodoru – 
projekt zapewnia możliwość przesyłu 
wodoru przez granice zainteresowanych 
państw członkowskich lub zwiększa 
istniejącą transgraniczną zdolność 
w zakresie przesyłu wodoru na granicy 
między dwoma państwami członkowskimi 
o co najmniej 10 % w porównaniu 
z sytuacją sprzed oddania projektu do 
użytku, a projektu w wystarczający sposób 
dowodzi, że stanowi on kluczowy element 
planowanej transgranicznej sieci 
wodorowej, i dostarcza wystarczających 
dowodów na potwierdzenie sporządzenia 
stosownych planów oraz nawiązania 
współpracy z sąsiednimi państwami 
i z operatorami sieci;

d) w przypadku przesyłu wodoru – 
projekt zapewnia możliwość przesyłu 
wodoru przez granice zainteresowanych 
państw członkowskich lub zwiększa 
istniejącą transgraniczną zdolność w 
zakresie przesyłu wodoru na granicy 
między dwoma państwami członkowskimi 
o co najmniej 10 % w porównaniu z 
sytuacją sprzed oddania projektu do 
użytku, a także projekt w wystarczający 
sposób dowodzi, że stanowi kluczowy 
element planowanej transgranicznej sieci 
wodorowej obsługującej na przykład 
klastry przemysłowe, multimodalne węzły 
transportowe lub instalacje służące do 
magazynowania, i dostarcza 
wystarczających dowodów na 
potwierdzenie sporządzenia stosownych 
planów oraz nawiązania współpracy z 
sąsiednimi państwami i z operatorami 
sieci;

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku instalacji do 
magazynowania lub odbioru wodoru, 
o których mowa w załączniku II pkt 3 – 
projekt ma na celu zapewnienie dostaw, 
bezpośrednio lub pośrednio, do co 
najmniej dwóch państw członkowskich;

e) w przypadku instalacji do 
magazynowania lub odbioru wodoru, 
o których mowa w załączniku II pkt 3 – 
projekt ma na celu zapewnienie dostaw, 
bezpośrednio lub pośrednio, do co 
najmniej dwóch państw członkowskich 
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przez zagwarantowanie korzyści 
w zakresie bezpieczeństwa dostaw;

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku elektrolizerów – 
projekt zapewnia moc zainstalowaną na 
poziomie co najmniej 100 MW i przynosi 
bezpośrednie lub pośrednie korzyści co 
najmniej dwóm państwom członkowskim;

f) w przypadku elektrolizerów – 
projekt zapewnia moc zainstalowaną na 
poziomie 60 MW i przynosi bezpośrednie 
lub pośrednie korzyści co najmniej dwóm 
państwom członkowskim; w przypadku 
innowacyjnych działań w łańcuchu 
wartości związanych z przesyłem – projekt 
zapewnia moc zainstalowaną na poziomie 
co najmniej 30 MW i przynosi 
bezpośrednie lub pośrednie korzyści co 
najmniej dwóm państwom członkowskim. 
Projekt może osiągać te moce, łącząc kilka 
etapów lub projektów;

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w przypadku technologii „power-
to-x” – projekt zapewnia moc 
zainstalowaną na poziomie co najmniej 
100 MW i przynosi bezpośrednie lub 
pośrednie korzyści co najmniej dwóm 
państwom członkowskim;

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – litera h
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku projektów będących 
przedmiotem wzajemnego zainteresowania 
należących do kategorii, o której mowa 
w załączniku II pkt 1 lit. a) i e) – projekt 
zwiększa zdolność przesyłową sieci lub 
zdolność dostępową dla przepływów 
handlowych na granicy między tym 
państwem członkowskim i jednym lub 
kilkoma państwami trzecimi, zapewniając 
uzyskanie istotnych korzyści przez co 
najmniej dwa państwa członkowskie 
zgodnie z kryteriami szczególnymi 
wymienionymi w art. 4 ust. 3. ENTSO 
energii elektrycznej przeprowadza i 
publikuje obliczenia korzyści dla państw 
członkowskich w ramach ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci;

h) w przypadku projektów będących 
przedmiotem wzajemnego zainteresowania 
należących do kategorii, o której mowa w 
załączniku II pkt 1 lit. a) i e) – projekt 
zwiększa zdolność przesyłową sieci, 
zdolność dostępową dla przepływów 
handlowych lub stabilność sieci na granicy 
między tym państwem członkowskim i 
jednym lub kilkoma państwami trzecimi, 
zapewniając uzyskanie istotnych korzyści 
przez co najmniej dwa państwa 
członkowskie zgodnie z kryteriami 
szczególnymi wymienionymi w art. 4 ust. 
3. ENTSO energii elektrycznej 
przeprowadza i publikuje obliczenia 
korzyści dla państw członkowskich w 
ramach ogólnounijnego dziesięcioletniego 
planu rozwoju sieci;

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku projektów będących 
przedmiotem wzajemnego zainteresowania 
należących do kategorii, o której mowa 
w załączniku II pkt 5 – projekt można 
wykorzystać do transportowania 
antropogenicznego dwutlenku węgla 
między co najmniej dwoma państwami 
członkowskimi a państwem trzecim.

i) w przypadku projektów będących 
przedmiotem wzajemnego zainteresowania 
należących do kategorii, o której mowa w 
załączniku II pkt 5 – projekt można 
wykorzystać do wychwytywania, utylizacji, 
magazynowania i transportowania 
antropogenicznego dwutlenku węgla 
między co najmniej dwoma państwami 
członkowskimi a państwem trzecim.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pomiar bezpieczeństwa dostaw, 
interoperacyjności i poziomu 
bezpieczeństwa eksploatacji systemu 
dokonywany zgodnie z zasadami analizy 
przedstawionej w ostatnim dostępnym 
ogólnounijnym dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci energii elektrycznej, 
w szczególności poprzez ocenę skutków 
projektu w zakresie oczekiwanego czasu 
niepokrycia zapotrzebowania dla 
analizowanego obszaru w rozumieniu 
załącznika V, w ujęciu według 
wystarczalności zdolności wytwórczych 
i przesyłowych dla zestawu 
charakterystycznych okresów obciążenia, 
z uwzględnieniem oczekiwanych zmian 
ekstremalnych zjawisk pogodowych 
związanych z klimatem i ich wpływu na 
odporność infrastruktury. W stosownych 
przypadkach dokonuje się pomiaru 
wpływu projektu na niezależną i 
niezawodną kontrolę działania systemu i 
usług.

c) pomiar bezpieczeństwa dostaw, 
interoperacyjności i poziomu 
bezpieczeństwa eksploatacji systemu 
dokonywany zgodnie z zasadami analizy 
przedstawionej w ostatnim dostępnym 
ogólnounijnym dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci energii elektrycznej, w 
szczególności poprzez ocenę skutków 
projektu w zakresie oczekiwanego czasu 
niepokrycia zapotrzebowania dla 
analizowanego obszaru w rozumieniu 
załącznika V, w ujęciu według 
wystarczalności zdolności wytwórczych i 
przesyłowych dla zestawu 
charakterystycznych okresów obciążenia, z 
uwzględnieniem oczekiwanych zmian 
ekstremalnych zjawisk pogodowych 
związanych z klimatem i ich wpływu na 
odporność infrastruktury oraz 
oczekiwanego wzrostu zapotrzebowania 
na moc w sektorze transportu, 
w szczególności w przypadku pojazdów 
elektrycznych poruszających się po 
autostradach i obszarach miejskich. W 
stosownych przypadkach dokonuje się 
pomiaru wpływu projektu na niezależną i 
niezawodną kontrolę działania systemu i 
usług.

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Pomiaru zrównoważonego 
charakteru projektu dokonuje się na 
podstawie jego wkładu w: ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych w ramach 
poszczególnych zastosowań końcowych, 
na przykład w przemyśle lub transporcie; 
elastyczne i sezonowe możliwości 
magazynowania energii elektrycznej 
produkowanej ze źródeł odnawialnych; lub 

a) Pomiaru zrównoważonego 
charakteru projektu dokonuje się na 
podstawie jego wkładu w: bezpośrednie 
lub pośrednie ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych w ramach poszczególnych 
zastosowań końcowych w sektorach, z 
których emisje trudno zredukować, na 
przykład w przemyśle lub transporcie 
ciężkim i długodystansowym; elastyczne, 
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wprowadzanie wodoru odnawialnego. sezonowe i krótkoterminowe możliwości 
magazynowania energii elektrycznej 
produkowanej ze źródeł odnawialnych; lub 
wprowadzanie wodoru odnawialnego.

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Pomiaru bezpieczeństwa dostaw 
i elastyczności dokonuje się na podstawie 
obliczenia wartości dodatkowej projektu 
dla odporności, zróżnicowania 
i elastyczności dostaw wodoru.

c) Pomiaru bezpieczeństwa dostaw 
i elastyczności dokonuje się na podstawie 
obliczenia wartości dodatkowej projektu 
dla odporności, zróżnicowania 
i elastyczności dostaw wodoru, w tym 
wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego.

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Pomiaru bezpieczeństwa i jakości 
dostaw dokonuje się na podstawie oceny 
wskaźnika niezawodnie dostępnych dostaw 
gazu i okresu największego poboru mocy, 
poziomu zastąpienia importu energii 
elektrycznej energią pozyskiwaną 
z lokalnych gazów odnawialnych 
i niskoemisyjnych, stabilności 
funkcjonowania systemu, czasu trwania 
i częstotliwości zakłóceń w przeliczeniu na 
jednego klienta.

b) Pomiaru bezpieczeństwa i jakości 
dostaw dokonuje się na podstawie oceny 
wskaźnika niezawodnie dostępnych dostaw 
gazu i okresu największego poboru mocy 
w całym systemie, poziomu zastąpienia 
importu energii elektrycznej energią 
pozyskiwaną z lokalnych gazów 
odnawialnych i niskoemisyjnych, 
stabilności funkcjonowania systemu, czasu 
trwania i częstotliwości zakłóceń 
w przeliczeniu na jednego klienta.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) W przypadku projektów 
dotyczących elektrolizerów należących do 
kategorii określonych w załączniku II pkt 4 
ocena kryteriów wymienionych w art. 4 
dokonywana jest następująco:

7) W przypadku projektów 
dotyczących elektrolizerów i technologii 
„power-to-x” należących do kategorii 
określonych w załączniku II pkt 4 ocena 
kryteriów wymienionych w art. 4 
dokonywana jest następująco:

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Pomiaru poziomu 
zrównoważoności dokonuje się na 
podstawie oceny udziału wodoru 
odnawialnego lub wodoru spełniającego 
kryteria określone w załączniku II pkt 4 
lit. a) ppkt (ii) włączonych do sieci oraz 
związanego z tym ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych.

a) Pomiaru poziomu 
zrównoważoności dokonuje się na 
podstawie oceny udziału wodoru 
odnawialnego, wodoru spełniającego 
kryteria określone w załączniku II pkt 4 
lit. a) ppkt (ii) lub metanu syntetycznego 
włączonych do sieci oraz związanego 
z tym ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych.

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Pomiaru ułatwienia inteligentnej 
integracji sektora energetycznego 
dokonywanego na podstawie oceny 
możliwych oszczędności kosztów 
w połączonych sektorach i systemach 
energetycznych, takich jak sieci gazowe, 
sieci wodoru, sieci energetyczne 
i ciepłownicze, sektory transportu 
i przemysłu, a także zakresu możliwości 
odpowiedzi odbioru.

c) Pomiaru ułatwienia inteligentnej 
integracji sektora energetycznego 
dokonywanego na podstawie oceny 
możliwych oszczędności kosztów, 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
oraz efektywnego wykorzystania energii w 
połączonych sektorach i systemach 
energetycznych, takich jak sieci gazowe, 
sieci wodoru, sieci energetyczne i 
ciepłownicze, sektory transportu i 
przemysłu, a także zakresu możliwości 
odpowiedzi odbioru.
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Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Metodyka określa wytyczne 
dotyczące rozwoju i użytkowania sieci oraz 
modele rynkowe konieczne do 
przeprowadzenia analizy kosztów i 
korzyści. Modelowanie umożliwia pełną 
ocenę skutków gospodarczych, w tym 
integracji rynku, bezpieczeństwa dostaw 
i konkurencji, skutków społecznych, 
środowiskowych i klimatycznych, w tym 
skutków międzysektorowych. Metodyka 
zawiera szczegółowe informacje na temat 
obliczania każdej z korzyści i każdego 
kosztu, oraz dlaczego i w jaki sposób się je 
oblicza.

4) Metodyka określa wytyczne 
dotyczące rozwoju i użytkowania sieci oraz 
modele rynkowe konieczne do 
przeprowadzenia analizy kosztów i 
korzyści. Modelowanie umożliwia pełną 
ocenę skutków gospodarczych, w tym 
integracji rynku, bezpieczeństwa dostaw, 
lepszej zdolności zintegrowania produkcji 
odnawialnej, optymalizacji inwestycji 
międzysektorowych i konkurencji, skutków 
społecznych, środowiskowych i 
klimatycznych, w tym międzysektorowych 
konsekwencji dla efektywności i 
zrównoważoności. Metodyka zawiera 
szczegółowe informacje na temat 
obliczania każdej z korzyści i każdego 
kosztu, oraz dlaczego i w jaki sposób się je 
oblicza.

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w miarę możliwości, tłumaczenie 
jego treści na wszystkie języki 
sąsiadujących państw członkowskich, 
opracowane w koordynacji 
z odpowiednimi sąsiadującymi państwami 
członkowskimi.

h) w miarę możliwości tłumaczenie 
jego treści na wszystkie języki urzędowe 
UE mające status języka głównego w 
sąsiadujących państwach członkowskich, 
opracowane w koordynacji 
z odpowiednimi sąsiadującymi państwami 
członkowskimi.

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 6 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) tłumaczenia jej treści na wszystkie 
języki państw członkowskich, których 
dotyczy projekt lub w odniesieniu do 
których projekt ma znaczące skutki 
transgraniczne, zgodnie z załącznikiem IV, 
pkt 1;

b) tłumaczenia jej treści na wszystkie 
języki urzędowe UE mające status języka 
głównego w państwach członkowskich, 
których dotyczy projekt lub w odniesieniu 
do których projekt ma znaczące skutki 
transgraniczne, zgodnie z załącznikiem IV, 
pkt 1;
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego 
rozporządzenie (UE) nr 347/2013
(COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Vlad-Marius Botoş

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Polityka spójności leży u podstaw rozwoju Unii Europejskiej. Dążenie do zrównoważonego, 
pluralistycznego, zrównoważonego i nowoczesnego społeczeństwa w całej Unii oraz zasada 
„nie pomijać nikogo” są kluczowe dla udanej i doskonale rozwijającej się struktury 
politycznej, gospodarczej i społecznej. Istota polityki spójności musi być podstawą 
wszystkich programów i strategii Unii Europejskiej. 

Przegląd rozporządzenia TEN-E zapewni dostosowanie strategii rozwoju infrastruktury 
energetycznej do nowych wymogów środowiskowych i społecznych polityki Unii 
Europejskiej oraz do Zielonego Ładu, a także przyczyni się do osiągnięcia celów określonych 
w porozumieniu paryskim. 

Istotne dostosowania wymagane przez Zielony Ład w strategii na rzecz infrastruktury 
energetycznej mające na celu radykalne zwiększenie produkcji i zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych oraz mobilności ekologicznej będą miały silny wpływ na konkretne regiony i 
na rynek energii, ale silna korelacja z polityką spójności oraz krajowymi i regionalnymi 
strategiami rozwoju zapewni pomyślną i korzystną transformację na poziomie gospodarczym, 
społecznym i indywidualnym.

Analiza kosztów i korzyści oraz ocena projektów muszą uwzględniać zmiany i wyzwania w 
obszarach, na które przejście na energię ze źródeł odnawialnych i wyeliminowanie paliw 
kopalnych będzie miało największy wpływ. 

Aby wszystkie państwa członkowskie i regiony Unii Europejskiej rozwijały się spójnie, 
rozwój gospodarczy i społeczny nie może być hamowany przez potencjalny brak energii i 
ewentualne wąskie gardła spowodowane nierównomierną infrastrukturą energetyczną.
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W planowaniu głównych korytarzy i infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej sprawą 
najwyższej wagi jest zagwarantowanie wszystkim regionom dostępu do energii, przy 
zapewnieniu, by strategia bezpieczeństwa energetycznego uwzględniała obecną sytuację, ale 
także plany i programy rozwoju, które mogłyby doprowadzić do potencjalnego wzrostu 
popytu. 

Zapewnienie synergii transeuropejskiej infrastruktury energetycznej z regionalnymi i 
krajowymi planami i strategiami rozwoju, ze strategią rozwoju mobilności elektrycznej oraz z 
innymi projektami rozwojowymi na tym obszarze doprowadzi do wkładu TEN-E w 
neutralność emisyjną, wzrost gospodarczy, konkurencyjność i rozwój społeczny, zwiększając 
wkład polityki spójności.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”21 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. W komunikacie 
Komisji w sprawie Planu w zakresie celów 
klimatycznych22, w którym 
zaproponowano zwiększenie poziomu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do co 
najmniej 55 % do 2030 r. – który to 
ambitny cel poparła Rada Europejska 
w dniu 11 grudnia 2020 r. – oraz w ocenie 
skutków dotyczącej tego wniosku 
potwierdzono, że w przyszłości koszyk 

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”21 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. W komunikacie 
Komisji w sprawie Planu w zakresie celów 
klimatycznych22, w którym 
zaproponowano zwiększenie poziomu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do co 
najmniej 55 % do 2030 r. – który to 
ambitny cel poparła Rada Europejska 
w dniu 11 grudnia 2020 r. – oraz w ocenie 
skutków dotyczącej tego wniosku 
potwierdzono, że w przyszłości koszyk 
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energetyczny będzie bardzo różnił się od 
obecnego, a także podkreślono 
konieczność dokonania przeglądu i, 
w razie konieczności, zmiany przepisów 
dotyczących energii. Obecne inwestycje 
w infrastrukturę energetyczną są 
zdecydowanie niewystarczające, aby 
dokonać transformacji i budowy 
infrastruktury energetycznej przyszłości. 
Oznacza to również konieczność 
utworzenia infrastruktury wspierającej tę 
europejską transformację energetyczną, 
w tym szybką elektryfikację, zwiększenie 
skali produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych, większe 
wykorzystanie gazów odnawialnych 
i niskoemisyjnych, integrację systemu 
energetycznego i większe 
rozpowszechnienie innowacyjnych 
rozwiązań.

energetyczny będzie bardzo różnił się od 
obecnego, a także podkreślono 
konieczność dokonania przeglądu i, 
w razie konieczności, zmiany przepisów 
dotyczących energii, zarówno na szczeblu 
europejskim, jak i krajowym. Obecne 
inwestycje w infrastrukturę energetyczną 
są zdecydowanie niewystarczające, aby 
dokonać transformacji i budowy 
infrastruktury energetycznej przyszłości 
oraz zagwarantować dostawy energii 
dostosowane do specyfiki konkretnych 
regionów. Oznacza to również konieczność 
utworzenia infrastruktury wspierającej tę 
europejską transformację energetyczną, 
w tym szybką elektryfikację, zwiększenie 
skali produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych, większe 
wykorzystanie gazów odnawialnych 
i niskoemisyjnych, integrację systemu 
energetycznego i większe 
rozpowszechnienie innowacyjnych 
rozwiązań.

__________________ __________________
21 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

21 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

22 Komunikat Komisji – Ambitniejszy cel 
klimatyczny Europy do 2030 r. 
Inwestowanie w przyszłość neutralną dla 
klimatu z korzyścią dla obywateli, 
COM(2020) 562 final z dnia 17 września 
2020 r.

22 Komunikat Komisji – Ambitniejszy cel 
klimatyczny Europy do 2030 r. 
Inwestowanie w przyszłość neutralną dla 
klimatu z korzyścią dla obywateli, 
COM(2020) 562 final z dnia 17 września 
2020 r.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W celu osiągnięcia neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r. 
wytyczne dotyczące transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej powinny 
wspierać działania prowadzone z 
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poszanowaniem unijnych norm i 
priorytetów w zakresie środowiska i 
klimatu oraz zasady „nie czyń poważnych 
szkód” dla celów środowiskowych w 
rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 
2020/852.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Nie osiągnięto jeszcze celu 
zakładającego uzyskanie poziomu 
elektroenergetycznych połączeń 
międzysystemowych odpowiadającego co 
najmniej 10 % ich zainstalowanej mocy 
produkcyjnej, uzgodnionego 
w konkluzjach z posiedzenia Rady 
Europejskiej, które odbyło się w marcu 
2002 r. w Barcelonie. W konkluzjach 
z dnia 23 i 24 października 2014 r. Rada 
Europejska zatwierdziła cel dotyczący 
międzysystemowych połączeń 
elektroenergetycznych na poziomie co 
najmniej 15 %. W komunikacie Komisji z 
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
rozwoju europejskich sieci energetycznych 
oceniono postępy w osiąganiu docelowego 
poziomu 10 % w zakresie połączeń 
międzysystemowych i zaproponowano 
metody osiągnięcia docelowego poziomu 
15 % do 2030 r., pod warunkiem że 
korzyści dla systemu będą przeważać 
koszty, i zwrócono jednocześnie uwagę, że 
wiele państw członkowskich wymaga 
znacznie większego poziomu połączeń 
międzysystemowych, w szczególności przy 
uwzględnieniu wskaźników pilnej potrzeby 
działań, opracowanych przez grupę 
ekspertów ds. połączeń 
międzysystemowych (ITEG).

Poprawka 4
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ocena rozporządzenia (UE) 
nr 347/2013 wykazała wyraźnie, że ramy te 
skutecznie poprawiły integrację sieci 
państw członkowskich, pobudziły handel 
energią, a tym samym przyczyniły się do 
zwiększenia konkurencyjności Unii. 
Projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dotyczące energii 
elektrycznej i gazu w znacznym stopniu 
przyczyniły się do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw. W przypadku gazu 
infrastruktura jest obecnie dobrze 
połączona, a odporność dostaw znacznie 
się poprawiła od 2013 r. Ważnym 
czynnikiem ułatwiającym realizację 
projektów jest współpraca regionalna 
w ramach grup regionalnych i poprzez 
transgraniczną alokację kosztów. W wielu 
przypadkach transgraniczna alokacja 
kosztów nie doprowadziła jednak do 
zakładanego zmniejszenia luki 
w finansowaniu projektu. Chociaż 
skrócono większość procedur wydawania 
pozwoleń, w niektórych przypadkach 
proces ten jest w dalszym ciągu długi. 
Ważnym czynnikiem okazała się pomoc 
finansowa w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”, ponieważ dotacje na prace 
studyjne pomogły zmniejszyć ryzyko 
w ramach projektów na wczesnych etapach 
rozwoju, natomiast dotacje na roboty 
stanowiły wsparcie dla projektów 
mających na celu ograniczenie głównych 
wąskich gardeł, którym nie można było 
zaradzić w wystarczający sposób za 
pomocą finansowania rynkowego.

(5) Ocena rozporządzenia (UE) 
nr 347/2013 wykazała wyraźnie, że ramy te 
skutecznie poprawiły integrację sieci 
państw członkowskich, pobudziły handel 
energią, a tym samym przyczyniły się do 
zwiększenia konkurencyjności Unii. 
Projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dotyczące energii 
elektrycznej i gazu w znacznym stopniu 
przyczyniły się do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw. Ważnym 
czynnikiem ułatwiającym realizację 
projektów jest współpraca regionalna 
w ramach grup regionalnych i poprzez 
transgraniczną alokację kosztów. W wielu 
przypadkach transgraniczna alokacja 
kosztów nie doprowadziła jednak do 
zakładanego zmniejszenia luki 
w finansowaniu projektu. Chociaż 
skrócono większość procedur wydawania 
pozwoleń, w niektórych przypadkach 
proces ten jest w dalszym ciągu długi. 
Ważnym czynnikiem okazała się pomoc 
finansowa w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”, ponieważ dotacje na prace 
studyjne pomogły zmniejszyć ryzyko 
w ramach projektów na wczesnych etapach 
rozwoju, natomiast dotacje na roboty 
stanowiły wsparcie dla projektów 
mających na celu ograniczenie głównych 
wąskich gardeł, którym nie można było 
zaradzić w wystarczający sposób za 
pomocą finansowania rynkowego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Polityka TEN-E stanowi centralny 
instrument w rozwoju wewnętrznego rynku 
energii i jest niezbędna do osiągnięcia 
celów Europejskiego Zielonego Ładu. Aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
do 2050 r. i wyższe poziomy redukcji 
emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., 
Europa będzie potrzebowała bardziej 
zintegrowanego systemu energetycznego, 
polegającego na wyższych poziomach 
elektryfikacji opartej na odnawialnych 
źródłach oraz obniżenia emisyjności 
sektora gazu. Polityka TEN-E może 
zapewnić, aby rozwój unijnej 
infrastruktury energetycznej wspierał 
wymaganą transformację energetyczną 
w kierunku neutralności klimatycznej 
zgodnie z zasadą „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”.

(6) Polityka TEN-E stanowi centralny 
instrument w rozwoju wewnętrznego rynku 
energii i jest niezbędna do osiągnięcia 
celów Europejskiego Zielonego Ładu, 
przystępności cenowej energii oraz do 
osiągnięcia spójności gospodarczej i 
społecznej. Aby osiągnąć neutralność 
klimatyczną do 2050 r. i wyższe poziomy 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r., Europa będzie potrzebowała 
bardziej zintegrowanego systemu 
energetycznego i polityki energetycznej na 
szczeblu Unii, która uwzględniałaby realia 
regionalne i lokalne oraz strategie 
rozwoju, w oparciu o wyższe poziomy 
elektryfikacji opartej na odnawialnych i 
niskoemisyjnych źródłach energii oraz 
obniżenia emisyjności sektora gazu przy 
wsparciu ze strony dostosowanych 
przepisów we wszystkich państwach 
członkowskich. Polityka TEN-E może 
zapewnić, aby rozwój unijnej 
infrastruktury energetycznej wspierał 
wymaganą transformację energetyczną 
w kierunku neutralności klimatycznej 
zgodnie z zasadą „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” i nie 
pozostawiając żadnego regionu w tyle.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Infrastruktura energetyczna Unii 
powinna być odporna na nieunikniony 
wpływ zmiany klimatu, jaki zgodnie 
z oszacowaniami zmiana ta wywrze 
w Europie pomimo podejmowania działań 
łagodzących jej skutki. W związku z tym 
kluczowe znaczenie ma intensyfikacja 
działań na rzecz przystosowania się do 
zmiany klimatu, wzmocnienia odporności, 

(10) Infrastruktura energetyczna Unii 
powinna być odporna na nieunikniony 
wpływ zmiany klimatu, jaki zgodnie 
z oszacowaniami zmiana ta wywrze 
w Europie pomimo podejmowania działań 
łagodzących jej skutki. W związku z tym 
kluczowe znaczenie ma wkład w 
łagodzenie skutków zmiany klimatu i 
intensyfikacja działań na rzecz 
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zapobiegania klęskom żywiołowym 
i gotowości.

przystosowania się do zmiany klimatu, 
wzmocnienia odporności, zapobiegania 
klęskom żywiołowym i gotowości.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Bezpieczeństwo dostaw, jako jeden 
z głównych czynników kształtujących 
obecne rozporządzenie (UE) nr 347/2013, 
zostało znacznie zwiększone dzięki 
projektom będącym przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. Ponadto, jak 
stwierdzono w przeprowadzonej przez 
Komisję ocenie skutków celu 
klimatycznego27, oczekuje się, że zużycie 
gazu ziemnego zostanie znacznie 
zmniejszone, ponieważ jego 
nieograniczone wykorzystanie jest 
niezgodne z założeniami neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla. 
Z drugiej strony do 2050 r. znacznie 
wzrośnie zużycie biogazu, wodoru 
odnawialnego i niskoemisyjnego oraz 
syntetycznych paliw gazowych. 
W związku z tym nie ma już potrzeby 
dalszego wspierania infrastruktury gazu 
ziemnego w ramach polityki TEN-E. 
Planowanie infrastruktury energetycznej 
powinno odzwierciedlać ten zmieniający 
się status gazu.

(11) Bezpieczeństwo dostaw, jako jeden 
z głównych czynników kształtujących 
obecne rozporządzenie (UE) nr 347/2013, 
zostało znacznie zwiększone dzięki 
projektom będącym przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. Ponadto, jak 
stwierdzono w przeprowadzonej przez 
Komisję ocenie skutków celu 
klimatycznego27, oczekuje się, że zużycie 
gazu ziemnego zostanie znacznie 
zmniejszone, ponieważ jego 
nieograniczone wykorzystanie jest 
niezgodne z założeniami neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla. W 
niektórych państwach członkowskich i 
regionach zużycie gazu ziemnego może 
jednak stanowić znaczący krok w 
kierunku ograniczenia emisji CO2i 
ułatwienia przejścia ze stałych paliw 
kopalnych na neutralność pod względem 
emisji dwutlenku węgla. Przegląd 
rozporządzenia (UE) nr 347/2013 nie 
powinien mieć negatywnego wpływu na 
nieukończone jeszcze projekty dotyczące 
infrastruktury gazu ziemnego, które 
znalazły się już na czwartej lub piątej 
unijnej liście projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
zgodnie z tym rozporządzeniem. Projekty 
te powinny móc zachować swój uprzedni 
status i kwalifikować się do projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania ustanowionych na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Z drugiej 
strony do 2050 r. znacznie wzrośnie 
zużycie biogazu, wodoru odnawialnego 
i niskoemisyjnego oraz syntetycznych 
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paliw gazowych. W związku z tym 
wsparcie infrastruktury w ramach polityki 
TEN-E powinno być neutralne pod 
względem technologicznym i opierać się 
na ocenie emisji w całym cyklu życia 
paliw w celu uniknięcia w przyszłości 
blokad technologicznych. Budowa nowej 
infrastruktury gazu ziemnego nie wymaga 
już wsparcia, chyba że będzie można ją 
przekształcić w nadchodzących latach w 
infrastrukturę wodorową zgodnie z 
rozwojem sektora oraz krajowymi i 
regionalnymi strategiami rozwoju. 
Planowanie infrastruktury energetycznej 
powinno odzwierciedlać ten zmieniający 
się status gazu.

__________________ __________________
27 SWD(2020) 176 final 27 SWD(2020) 176 final

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Znaczenie inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych dla osiągania celów 
unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej potwierdzono 
w komunikacie Komisji dotyczącym 
integracji systemu energetycznego28. 
Kryteria dla tej kategorii powinny 
obejmować zmiany technologiczne 
dotyczące innowacji i aspektów 
cyfrowych. Ponadto należy doprecyzować 
rolę projektodawców. Biorąc pod uwagę 
oczekiwany istotny wzrost 
zapotrzebowania na moc w sektorze 
transportu, w szczególności w przypadku 
pojazdów elektrycznych poruszających się 
po autostradach i obszarach miejskich, 
technologie inteligentnych sieci 
energetycznych powinny również 
przyczynić się do poprawy związanego 
z siecią energetyczną wsparcia dla 
transgranicznego ładowania o wysokiej 

(12) Znaczenie inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych dla osiągania celów 
unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej potwierdzono 
w komunikacie Komisji dotyczącym 
integracji systemu energetycznego28. 
Kryteria dla tej kategorii powinny 
obejmować zmiany technologiczne 
dotyczące innowacji i aspektów 
cyfrowych. Ponadto należy doprecyzować 
rolę projektodawców. Biorąc pod uwagę 
oczekiwany istotny wzrost 
zapotrzebowania na moc w sektorze 
transportu, w szczególności w przypadku 
pojazdów elektrycznych poruszających się 
po autostradach i obszarach miejskich, 
technologie inteligentnych sieci 
energetycznych powinny również 
przyczynić się do poprawy związanego 
z siecią energetyczną wsparcia dla 
transgranicznego ładowania o wysokiej 
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wydajności w celu wspomożenia działań 
na rzecz obniżenia emisyjności sektora 
transportu.

wydajności w celu wspomożenia działań 
na rzecz obniżenia emisyjności sektora 
transportu oraz przyspieszenia instalacji 
stacji ładowania w regionach, w których 
ich brakuje.

_________________ _________________
28 COM(2020) 299 final 28 COM(2020) 299 final

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W komunikacie Komisji 
dotyczącym integracji systemu 
energetycznego podkreślono potrzebę 
zintegrowanego planowania infrastruktury 
energetycznej z uwzględnieniem 
poszczególnych nośników energii, 
infrastruktur i sektorów zużycia. Punktem 
wyjścia dla rozpoczęcia takiej integracji 
systemu jest zastosowanie zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i przyjęcie podejścia 
całościowego wykraczającego poza 
poszczególne sektory. Zaspokaja ona 
również potrzeby w zakresie obniżenia 
emisyjności w sektorach, z których emisje 
trudno zredukować, takich jak gałęzie 
przemysłu lub niektóre rodzaje transportu, 
w których bezpośrednia elektryfikacja 
stanowi obecnie wyzwanie techniczne lub 
gospodarcze. Inwestycje takie obejmują 
wodór i elektrolizery, w przypadku których 
odnotowuje się postępy w zakresie 
umożliwienia wykorzystywania na dużą 
skalę w celach komercyjnych. W strategii 
Komisji w zakresie wodoru nadano 
priorytetowe znaczenie produkcji wodoru 
z energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, co stanowi najczystsze 
rozwiązanie, które jest jednocześnie 
najbardziej zgodne z celem neutralności 
klimatycznej UE. W okresie przejściowym 
konieczne są jednak także inne formy 

(13) W komunikacie Komisji 
dotyczącym integracji systemu 
energetycznego podkreślono potrzebę 
zintegrowanego planowania infrastruktury 
energetycznej z uwzględnieniem 
poszczególnych nośników energii, 
infrastruktur i sektorów zużycia. Punktem 
wyjścia dla rozpoczęcia takiej integracji 
systemu jest zastosowanie zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i przyjęcie podejścia 
całościowego wykraczającego poza 
poszczególne sektory. Zaspokaja ona 
również potrzeby w zakresie obniżenia 
emisyjności w sektorach, z których emisje 
trudno zredukować, takich jak gałęzie 
przemysłu lub niektóre rodzaje transportu, 
w których bezpośrednia elektryfikacja 
stanowi obecnie wyzwanie techniczne lub 
gospodarcze. Inwestycje takie obejmują 
wodór i elektrolizery, w przypadku których 
odnotowuje się postępy w zakresie 
umożliwienia wykorzystywania na dużą 
skalę w celach komercyjnych. W strategii 
Komisji w zakresie wodoru nadano 
priorytetowe znaczenie produkcji wodoru 
z energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych i niskoemisyjnych, co 
stanowi najczystsze rozwiązanie, które jest 
jednocześnie najbardziej zgodne z celem 
neutralności klimatycznej UE. W okresie 
przejściowym konieczne są jednak dalsze 
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wodoru niskoemisyjnego, aby możliwe 
było szybsze zastąpienie obecnej produkcji 
wodoru i pobudzenie osiągania korzyści 
skali.

inwestycje w energię ze źródeł 
odnawialnych i inne formy wodoru 
niskoemisyjnego, aby możliwe było 
szybsze zastąpienie obecnej produkcji 
wodoru i pobudzenie osiągania korzyści 
skali.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponadto w przedstawionej przez 
Komisję strategii w zakresie wodoru29 
stwierdzono, że na potrzeby wymaganego 
rozpoczęcia wykorzystywania wodoru 
ważnym elementem, który mogą zapewnić 
tylko Unia i jednolity rynek, jest 
wielkoskalowa sieć infrastruktury. Obecnie 
specjalna infrastruktura do 
transgranicznego transportu wodoru 
i handlu wodorem jest bardzo ograniczona. 
Taka infrastruktura powinna w znacznej 
mierze składać się z przekształcanych 
aktywów infrastruktury gazu ziemnego, 
uzupełnionych nowymi aktywami 
przeznaczonymi dla wodoru. Ponadto 
w strategii w zakresie wodoru określono 
cel strategiczny dotyczący zwiększenia 
zdolności produkcyjnej elektrolizerów 
do 40 GW do 2030 r. w celu zwiększenia 
produkcji wodoru odnawialnego 
i ułatwienia obniżenia emisyjności 
sektorów zależnych od paliw kopalnych, 
takich jak przemysł lub transport. 
W związku z tym polityka TEN-E powinna 
obejmować nową i przekształconą 
infrastrukturę do przesyłu wodoru 
i instalacje do magazynowania wodoru, 
a także instalacje przeznaczone dla 
elektrolizerów. Infrastruktura do przesyłu 
i magazynowania wodoru powinna być 
również uwzględniona w ogólnounijnym 
dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, tak 
aby umożliwić kompleksową i spójną 
ocenę związanych z tym kosztów 

(14) Ponadto w przedstawionej przez 
Komisję strategii w zakresie wodoru29 
stwierdzono, że na potrzeby wymaganego 
rozpoczęcia wykorzystywania wodoru 
ważnym elementem, który mogą zapewnić 
tylko Unia i jednolity rynek, jest 
wielkoskalowa sieć infrastruktury. Obecnie 
specjalna infrastruktura do 
transgranicznego transportu wodoru 
i handlu wodorem jest bardzo ograniczona. 
Istniejące sieci przesyłowe gazu należy 
przystosować, tak aby umożliwić 
przekształcanie w wodór.  Taka 
infrastruktura powinna w znacznej mierze 
składać się z przekształcanych aktywów 
infrastruktury gazu ziemnego, 
uzupełnionych nowymi aktywami 
przeznaczonymi dla wodoru. Ponadto 
w strategii w zakresie wodoru określono 
cel strategiczny dotyczący zwiększenia 
zdolności produkcyjnej elektrolizerów 
do 40 GW do 2030 r. w celu zwiększenia 
produkcji wodoru odnawialnego 
i ułatwienia obniżenia emisyjności 
sektorów zależnych od paliw kopalnych, 
takich jak przemysł lub transport. 
W związku z tym polityka TEN-E powinna 
obejmować nową i przekształconą 
infrastrukturę do przesyłu wodoru 
i instalacje do magazynowania wodoru, 
a także instalacje przeznaczone dla 
elektrolizerów. Infrastruktura do przesyłu 
i magazynowania wodoru powinna być 
również uwzględniona w ogólnounijnym 



RR\1240105PL.docx 301/379 PE691.151v02-00

PL

i korzyści dla systemu energetycznego, 
w tym wkładu w integrację i obniżenie 
emisyjności systemu, w celu stworzenia 
wodorowej sieci szkieletowej dla Unii.

dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, tak 
aby umożliwić kompleksową i spójną 
ocenę związanych z tym kosztów 
i korzyści dla systemu energetycznego, 
w tym wkładu w integrację i obniżenie 
emisyjności systemu, w celu stworzenia 
wodorowej sieci szkieletowej dla Unii.

_________________ _________________
29 Strategia w zakresie wodoru na rzecz 
Europy neutralnej dla klimatu, COM(2020) 
301 final.

29 Strategia w zakresie wodoru na rzecz 
Europy neutralnej dla klimatu, COM(2020) 
301 final.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponadto należy utworzyć nową 
kategorię infrastruktury dla inteligentnych 
sieci gazowych w celu wspierania 
inwestycji polegających na włączeniu 
odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, 
takich jak biogaz, biometan i wodór, do 
sieci oraz pomagania w zarządzaniu 
powstałym w ten sposób bardziej 
złożonym systemem w oparciu 
o innowacyjne technologie cyfrowe.

(15) Ponadto należy utworzyć nową 
kategorię infrastruktury dla inteligentnych 
sieci gazowych w celu ułatwienia 
przyłączania na dużą skalę klientów 
indywidualnych, wspierania inwestycji 
polegających na włączeniu odnawialnych 
i niskoemisyjnych gazów, takich jak 
biogaz, biometan i wodór, do sieci oraz 
pomagania w zarządzaniu powstałym w ten 
sposób bardziej złożonym systemem 
w oparciu o innowacyjne technologie 
cyfrowe, a także rozwiązania 
technologiczne, mechaniczne lub 
konstrukcyjne, aby poprawić jakość gazu i 
zarządzanie siecią.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W rozporządzeniu (UE) 
nr 347/2013 wymaga się, aby w procesie 
opracowywania listy unijnej wykazano, że 
proponowany projekt będący przedmiotem 

(16) W rozporządzeniu (UE) 
nr 347/2013 wymaga się, aby w procesie 
opracowywania listy unijnej wykazano, że 
proponowany projekt będący przedmiotem 
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wspólnego zainteresowania znacząco 
przyczynia się do spełnienia co najmniej 
jednego z szeregu kryteriów, przy czym 
zrównoważoność może, ale nie musi 
stanowić jeden z nich. Wymóg ten – 
zgodnie z ówczesnymi szczególnymi 
potrzebami wewnętrznego rynku energii – 
umożliwił na przykład rozwój projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w których odniesiono się 
jedynie do zagrożeń dla bezpieczeństwa 
dostaw, nawet jeśli nie wykazano w ich 
przypadku korzyści w zakresie 
zrównoważoności. Biorąc pod uwagę 
zmieniające się potrzeby Unii w zakresie 
infrastruktury oraz cele w zakresie 
obniżenia emisyjności, należy jednak 
przeprowadzić ocenę konkluzji Rady 
Europejskiej z lipca 2020 r., zgodnie 
z którymi „wydatki UE powinny być 
spójne z celami porozumienie paryskiego 
oraz zasadą »nie szkodzić« w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu”, 
zrównoważonym rozwojem pod względem 
integracji odnawialnych źródeł energii 
z siecią lub ograniczeniem emisji gazów 
cieplarnianych, w zależności od 
przypadku, aby zapewnić spójność polityki 
TEN-E z celami Unii w zakresie energii 
i klimatu. Zrównoważony rozwój sieci 
transportowych dwutlenku węgla 
rozpatruje się pod kątem ich celu 
polegającego na transporcie CO2.

wspólnego zainteresowania znacząco 
przyczynia się do spełnienia co najmniej 
jednego z szeregu kryteriów, przy czym 
zrównoważoność może, ale nie musi 
stanowić jeden z nich. Wymóg ten – 
zgodnie z ówczesnymi szczególnymi 
potrzebami wewnętrznego rynku energii – 
umożliwił na przykład rozwój projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w których odniesiono się 
jedynie do zagrożeń dla bezpieczeństwa 
dostaw, nawet jeśli nie wykazano w ich 
przypadku korzyści w zakresie 
zrównoważoności. Biorąc pod uwagę 
zmieniające się potrzeby Unii w zakresie 
infrastruktury oraz cele w zakresie 
obniżenia emisyjności, należy jednak 
przeprowadzić ocenę konkluzji Rady 
Europejskiej z lipca 2020 r., zgodnie 
z którymi „wydatki UE powinny być 
spójne z celami porozumienia paryskiego 
oraz zasadą »nie szkodzić« w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu”, 
zrównoważonym rozwojem pod względem 
integracji odnawialnych źródeł energii 
z siecią lub ograniczeniem emisji gazów 
cieplarnianych, w zależności od 
przypadku, aby zapewnić spójność polityki 
TEN-E z celami Unii w zakresie energii 
i klimatu, z uwzględnieniem 
zróżnicowanej specyfiki każdego państwa 
członkowskiego oraz potrzeby realizacji 
różnych ścieżek prowadzących do 
dekarbonizacji, tak aby ostatecznie nikt 
nie pozostał w tyle. Zrównoważony rozwój 
sieci transportowych dwutlenku węgla 
rozpatruje się pod kątem ich celu 
polegającego na transporcie CO2.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Unia powinna ułatwiać realizację 
projektów infrastrukturalnych łączących 

(17) Unia powinna ułatwiać realizację 
projektów infrastrukturalnych łączących 
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unijne sieci energetyczne z sieciami państw 
trzecich, które przynoszą wzajemne 
korzyści i są niezbędne do transformacji 
energetycznej i osiągnięcia celów 
w zakresie klimatu, a także spełniają 
kryteria szczególne odpowiednich kategorii 
infrastruktury zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, szczególnie 
w państwach sąsiadujących, a także 
w państwach, z którymi Unia nawiązała 
szczególną współpracę w dziedzinie 
energetyki. W związku z tym zakresem 
niniejszego rozporządzenia należy objąć 
projekty będące przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania, jeżeli są one 
zrównoważone i jeśli można w ich 
przypadku wykazać znaczne korzyści 
społeczno-gospodarcze netto dla co 
najmniej dwóch państw członkowskich i co 
najmniej jednego państwa trzeciego. 
Projekty takie będą kwalifikowały się do 
umieszczenia na liście unijnej po 
spełnieniu warunków dotyczących 
regulacyjnego zbliżenia do Unii oraz 
wykazaniu wkładu w realizację ogólnych 
celów Unii w zakresie klimatu i energii 
w odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw 
i obniżenia emisyjności. Takie 
dostosowanie regulacyjne lub zbieżność 
przepisów należy założyć w odniesieniu do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
umawiających się stron Wspólnoty 
Energetycznej. Ponadto państwo trzecie, 
z którym Unia współpracuje w zakresie 
opracowywania projektów będących 
przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania, powinno ułatwić 
opracowanie podobnego harmonogramu 
przyspieszonej realizacji i innych środków 
wspierania polityki, jak przewidziano 
w niniejszym rozporządzeniu. W związku 
z tym w niniejszym rozporządzeniu 
projekty będące przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania powinny być uznawane za 
tożsame z projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
przy czym wszystkie przepisy odnoszące 
się do projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania mają 

unijne sieci energetyczne z sieciami państw 
trzecich, które przynoszą wzajemne 
korzyści i są niezbędne do transformacji 
energetycznej i osiągnięcia celów 
w zakresie klimatu, a także spełniają 
kryteria szczególne odpowiednich kategorii 
infrastruktury zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, szczególnie 
w państwach sąsiadujących, a także 
w państwach, z którymi Unia nawiązała 
szczególną współpracę w dziedzinie 
energetyki. W związku z tym zakresem 
niniejszego rozporządzenia trzeba objąć 
możliwość realizacji projektów będących 
przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania, jeżeli są one 
zrównoważone i jeśli można w ich 
przypadku wykazać znaczne korzyści 
społeczno-gospodarcze netto dla co 
najmniej dwóch państw członkowskich i co 
najmniej jednego państwa trzeciego. Celem 
tego jest zabezpieczenie przyszłej i 
uczciwej współpracy. Projekty takie będą 
kwalifikowały się do umieszczenia na 
liście unijnej po spełnieniu warunków 
dotyczących regulacyjnego zbliżenia do 
Unii oraz wykazaniu wkładu w realizację 
ogólnych celów Unii w zakresie klimatu 
i energii w odniesieniu do bezpieczeństwa 
dostaw i obniżenia emisyjności. Takie 
dostosowanie regulacyjne lub zbieżność 
przepisów należy założyć w odniesieniu do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
umawiających się stron Wspólnoty 
Energetycznej. Ponadto państwo trzecie, 
z którym Unia współpracuje w zakresie 
opracowywania projektów będących 
przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania, powinno ułatwić 
opracowanie podobnego harmonogramu 
przyspieszonej realizacji i innych środków 
wspierania polityki, jak przewidziano 
w niniejszym rozporządzeniu. W związku 
z tym w niniejszym rozporządzeniu 
projekty będące przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania powinny być uznawane za 
tożsame z projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
przy czym wszystkie przepisy odnoszące 
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zastosowanie do projektów będących 
przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania, chyba że zostanie 
określone inaczej.

się do projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania mają 
zastosowanie do projektów będących 
przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania, chyba że zostanie 
określone inaczej.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ponadto, aby osiągnąć cele Unii 
w zakresie klimatu i energii do 2030 r. 
i 2050 r. oraz cel neutralności 
klimatycznej, Europa musi znacznie 
zwiększyć skalę produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
Obecne kategorie infrastruktury przesyłu 
i magazynowania energii elektrycznej są 
niezbędne do zintegrowania znacznie 
większej produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych z siecią energetyczną. 
Wymaga to dodatkowo zwiększenia 
inwestycji w energię z morskich źródeł 
odnawialnych30. Należy również rozwiązać 
kwestię koordynacji długoterminowego 
planowania i rozwoju morskich i lądowych 
sieci elektroenergetycznych. 
W szczególności w planowaniu 
infrastruktury morskiej należy odejść od 
podejścia skoncentrowanego na 
poszczególnych projektach w kierunku 
skoordynowanego kompleksowego 
podejścia zapewniającego zrównoważony 
rozwój zintegrowanych sieci przesyłowych 
energii morskiej, uwzględniając potencjał 
każdego basenu morskiego w zakresie 
morskiej energii odnawialnej, ochronę 
środowiska i inne sposoby wykorzystania 
mórz.

(18) Ponadto, aby osiągnąć cele Unii 
w zakresie klimatu i energii do 2030 r. 
i 2050 r. oraz cel neutralności 
klimatycznej, Europa musi znacznie 
zwiększyć skalę produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych i 
niskoemisyjnych. Obecne kategorie 
infrastruktury przesyłu i magazynowania 
energii elektrycznej są niezbędne do 
zintegrowania znacznie większej produkcji 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych z siecią energetyczną, np. 
poprzez dywersyfikację transgraniczną. 
Wymaga to dodatkowo zwiększenia 
inwestycji w energię z morskich źródeł 
odnawialnych, aby technologia ta mogła 
osiągnąć odpowiedni stopień 
zaawansowania i była bardziej 
opłacalna. Należy również rozwiązać 
kwestię koordynacji długoterminowego 
planowania i rozwoju morskich i lądowych 
sieci elektroenergetycznych. 
W szczególności w planowaniu 
infrastruktury morskiej należy odejść od 
podejścia skoncentrowanego na 
poszczególnych projektach w kierunku 
skoordynowanego kompleksowego 
podejścia zapewniającego zrównoważony 
rozwój zintegrowanych sieci przesyłowych 
energii morskiej, uwzględniając potencjał 
każdego basenu morskiego w zakresie 
morskiej energii odnawialnej, ochronę 
środowiska i inne sposoby wykorzystania 
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mórz.

_________________
30 Komunikat w sprawie strategii UE na 
rzecz morskiej energii odnawialnej.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Proces ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
okazał się skuteczny jako podstawa do 
włączenia projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
do kategorii energii elektrycznej i gazu. 
Chociaż europejska sieć operatorów 
systemów przesyłowych energii 
elektrycznej i europejska sieć operatorów 
systemów przesyłowych gazu (ENTSO) 
oraz operatorzy systemów przesyłowych 
mają do odegrania ważną rolę w tym 
procesie, istnieje jednak potrzeba większej 
kontroli, w szczególności w odniesieniu do 
określenia scenariuszy na przyszłość, 
wykrywania długotrwałych luk i wąskich 
gardeł w infrastrukturze oraz oceny 
poszczególnych projektów, w celu 
zwiększenia zaufania do tego procesu. 
W związku z tym ze względu na potrzebę 
niezależnej walidacji Agencja ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki („Agencja”) i Komisja powinny 
odgrywać większą rolę w tym procesie, 
z uwzględnieniem procesu opracowywania 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/94331 oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 715/200932.

(20) Proces ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci 
okazał się skuteczny jako podstawa do 
włączenia projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
do kategorii energii elektrycznej i gazu. 
Chociaż europejska sieć operatorów 
systemów przesyłowych energii 
elektrycznej i europejska sieć operatorów 
systemów przesyłowych gazu (ENTSO) 
oraz operatorzy systemów przesyłowych 
mają do odegrania ważną rolę w tym 
procesie, istnieje jednak potrzeba większej 
przejrzystości i kontroli, w szczególności 
w odniesieniu do określenia scenariuszy na 
przyszłość, wykrywania długotrwałych luk 
i wąskich gardeł w infrastrukturze oraz 
oceny poszczególnych projektów, w celu 
zwiększenia zaufania do tego procesu. 
W związku z tym ze względu na potrzebę 
niezależnej walidacji i ekspertyzy Agencja 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki („Agencja”) i Komisja powinny 
odgrywać większą rolę w tym procesie, 
z uwzględnieniem procesu opracowywania 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/94331 oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 715/200932. Proces ten powinien być 
przeprowadzony w taki sposób, aby jak 
najskuteczniej uniknąć powielania 
przepisów.
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__________________ __________________
31 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej, Dz.U. 
L 158 z 14.6.2019, s. 54.

31 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej, Dz.U. 
L 158 z 14.6.2019, s. 54.

32 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych 
gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1775/2005, Dz.U. L 211 
z 14.8.2009, s. 36.

32 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych 
gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1775/2005, Dz.U. L 211 
z 14.8.2009, s. 36.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić stabilny poziom 
napięcia i częstotliwości, należy zwrócić 
szczególną uwagę na stabilność 
europejskiej sieci elektroenergetycznej 
w zmiennych warunkach, w szczególności 
w świetle rosnącego udziału energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

(22) Aby zapewnić stabilny poziom 
napięcia i częstotliwości, należy zwrócić 
szczególną uwagę na stabilność 
europejskiej, krajowej i regionalnej sieci 
elektroenergetycznej w zmiennych 
warunkach, w szczególności w świetle 
rosnącego udziału energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Na podstawie szczegółowych 
konsultacji ze wszystkimi państwami 
członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami Komisja określiła 13 
strategicznych priorytetów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej, których wdrożenie ma 
zasadnicze znaczenie dla realizacji celów 
unijnej polityki energetycznej 

(23) Na podstawie szczegółowych 
konsultacji ze wszystkimi państwami 
członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami Komisja określiła 13 
strategicznych priorytetów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej, których wdrożenie ma 
zasadnicze znaczenie dla realizacji celów 
unijnej polityki energetycznej 
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i klimatycznej do 2030 r. i 2050 r. 
Priorytety te obejmują różne regiony 
geograficzne lub obszary tematyczne 
w zakresie przesyłu i magazynowania 
energii elektrycznej, sieci przesyłowych 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych, 
przesyłu i magazynowania wodoru, 
elektrolizerów, inteligentnych sieci 
gazowych, inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych oraz przesyłu 
dwutlenku węgla.

i klimatycznej do 2030 r. i 2050 r. 
Priorytety te obejmują różne regiony 
geograficzne lub obszary tematyczne 
w zakresie przesyłu i magazynowania 
energii elektrycznej, sieci przesyłowych 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych, 
przesyłu i magazynowania wodoru, 
elektrolizerów, inteligentnych sieci 
gazowych, inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych oraz przesyłu 
i magazynowania dwutlenku węgla.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania powinny 
uwzględniać zasadę „nie pomijać nikogo” 
oraz szczególną sytuację obszarów 
oddalonych, wiejskich i górskich, 
obszarów wyludniających się, wysp i 
terenów zdegradowanych, które mogą w 
istotny sposób przyczynić się do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
do 2050 r., biorąc pod uwagę fakt, że 
niektóre z tych regionów koncentrują się 
na lokalnej produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych w celu uzyskania 
samowystarczalności, przeciwdziałania 
osłabieniu i erozji struktury gospodarczej i 
społecznej na tych obszarach.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Należy utworzyć grupy regionalne, 
których zadaniem będzie proponowanie 
i dokonywanie przeglądu projektów 

(25) Należy utworzyć grupy regionalne, 
których zadaniem będzie proponowanie 
i dokonywanie przeglądu projektów 
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będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w celu sporządzania 
regionalnych list projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
W celu zapewnienia szerokiego 
konsensusu wspomniane grupy regionalne 
powinny zapewniać ścisłą współpracę 
między państwami członkowskimi, 
krajowymi organami regulacyjnymi, 
projektodawcami i odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami. W kontekście 
tej współpracy krajowe organy regulacyjne 
powinny w razie konieczności doradzać 
grupom regionalnym, między innymi 
w sprawie wykonalności aspektów 
regulacyjnych proponowanych projektów 
oraz wykonalności proponowanego 
harmonogramu zatwierdzania przez organy 
regulacyjne.

będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w celu sporządzania 
regionalnych list projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
W celu zapewnienia szerokiego 
konsensusu wspomniane grupy regionalne 
powinny zapewniać ścisłą współpracę 
między państwami członkowskimi, 
krajowymi organami regulacyjnymi, 
projektodawcami i odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami. W kontekście 
tej współpracy krajowe organy regulacyjne 
powinny w razie konieczności doradzać 
grupom regionalnym, między innymi 
w sprawie wykonalności aspektów 
regulacyjnych proponowanych projektów 
oraz wykonalności proponowanego 
harmonogramu zatwierdzania przez organy 
regulacyjne. Grupy regionalne powinny 
dążyć do maksymalnej przejrzystości i 
rozliczalności.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W celu zwiększenia efektywności i 
ogólnoeuropejskiej integracji należy 
zacieśniać współpracę między grupami 
regionalnymi i bardziej do niej zachęcać. 
Znaczącą rolę w ułatwianiu tej 
współpracy odgrywa Komisja, również pod 
względem rozwiązywania kwestii 
ewentualnego wpływu projektów na inne 
grupy regionalne.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Nowa lista unijna projektów (26) Nowa lista unijna projektów 
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będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania („lista unijna”) powinna 
być sporządzana co dwa lata. Projekty 
będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które zostały ukończone 
lub przestały spełniać stosowne kryteria 
i wymogi określone w niniejszym 
rozporządzeniu, nie powinny figurować na 
kolejnej liście unijnej. Z tego powodu 
dotychczasowe projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
które mają być umieszczone na kolejnej 
liście unijnej, powinny przy sporządzaniu 
list regionalnych oraz listy unijnej 
podlegać takiemu samemu procesowi 
wyboru, jaki obowiązuje w przypadku 
proponowanych projektów. Należy jednak 
jak najbardziej zminimalizować 
wynikające obciążenia administracyjne, na 
przykład wykorzystując w miarę 
możliwości poprzednio złożone informacje 
oraz uwzględniając sprawozdania roczne 
projektodawców. W tym celu 
dotychczasowe projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w ramach których poczyniono znaczne 
postępy, powinny być objęte 
usprawnionym procesem włączania do 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci.

będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania („lista unijna”) powinna 
być sporządzana co dwa lata. Projekty 
będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które zostały ukończone 
lub przestały spełniać stosowne kryteria 
i wymogi określone w niniejszym 
rozporządzeniu, nie powinny figurować na 
kolejnej liście unijnej. Jednakże projekty 
będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które osiągnęły 
odpowiedni stopień zaawansowania (są w 
trakcie realizacji lub procesu uzyskania 
pozwolenia), są częścią krajowych planów 
strategicznych w zakresie rozwoju oraz 
wykazują stałe i konkretne postępy 
zgodnie z ich planem realizacji, powinny 
być automatycznie zatwierdzane na 
przyszłych listach projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
do czasu ich oddania do użytku bez 
konieczności ponownego składania 
wniosku przez projektodawców. Należy 
jak najbardziej zminimalizować 
wynikające obciążenia administracyjne, na 
przykład wykorzystując w miarę 
możliwości poprzednio złożone informacje 
oraz uwzględniając sprawozdania roczne 
projektodawców. W tym celu 
dotychczasowe projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w ramach których poczyniono znaczne 
postępy, powinny być objęte 
usprawnionym procesem włączania do 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu uproszczenia 
i przyspieszenia procesu wydawania 
pozwoleń dla sieci przesyłowych energii 
morskiej ze źródeł odnawialnych państwa 

(33) W celu uproszczenia 
i przyspieszenia procesu wydawania 
pozwoleń dla sieci przesyłowych energii 
morskiej ze źródeł odnawialnych państwa 
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członkowskie wokół konkretnego basenu 
morskiego powinny utworzyć pojedyncze 
punkty kontaktowe, tzw. „punkty 
kompleksowej obsługi projektów 
dotyczących energii morskiej”, biorąc pod 
uwagę specyfikę regionalną i położenie 
geograficzne, na potrzeby ułatwienia 
i koordynacji procesu wydawania 
pozwoleń w przypadku takich projektów. 
Ponadto ustanowienie dla każdego basenu 
morskiego punktu kompleksowej obsługi 
w odniesieniu do sieci przesyłowych 
energii morskiej ze źródeł odnawialnych 
powinno zmniejszyć złożoność i zwiększyć 
wydajność procesu wydawania pozwoleń 
oraz przyspieszyć ten proces w przypadku 
aktywów przesyłowych energii morskiej, 
które często przekraczają granice wielu 
jurysdykcji.

członkowskie wokół konkretnego basenu 
morskiego powinny utworzyć pojedyncze 
punkty kontaktowe, tzw. „punkty 
kompleksowej obsługi projektów 
dotyczących energii morskiej”, biorąc pod 
uwagę, jak uwzględniane są specyfika 
regionalna i położenie geograficzne, na 
potrzeby ułatwienia i koordynacji procesu 
wydawania pozwoleń w przypadku takich 
projektów. Ponadto ustanowienie dla 
każdego basenu morskiego punktu 
kompleksowej obsługi w odniesieniu do 
sieci przesyłowych energii morskiej ze 
źródeł odnawialnych powinno zmniejszyć 
złożoność i zwiększyć wydajność procesu 
wydawania pozwoleń oraz przyspieszyć 
ten proces w przypadku aktywów 
przesyłowych energii morskiej, które 
często przekraczają granice wielu 
jurysdykcji.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Należy usprawniać i doskonalić 
proces wydawania pozwoleń, przy 
jednoczesnym poszanowaniu – w miarę 
możliwości z należytym uwzględnieniem 
zasady pomocniczości – kompetencji 
i procedur krajowych dotyczących budowy 
nowej infrastruktury. Ze względu na pilną 
potrzebę rozwoju infrastruktury 
energetycznej celem uproszczenia procesu 
wydawania pozwoleń należy wyznaczyć 
jednoznaczny termin na wydanie przez 
odpowiednie organy decyzji w sprawie 
realizacji projektu.  Termin ten powinien 
skłaniać do sprawniejszego określenia 
i prowadzenia procedur oraz w żadnym 
wypadku nie powinien powodować 
uszczerbku dla wysokich standardów 
ochrony środowiska zgodnych 
z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska oraz dla udziału społeczeństwa. 

(36) Należy usprawniać i doskonalić 
proces wydawania pozwoleń, przy 
jednoczesnym poszanowaniu – w miarę 
możliwości z należytym uwzględnieniem 
zasady pomocniczości – regionalnych 
zasobów energetycznych, kompetencji 
i procedur krajowych dotyczących budowy 
nowej infrastruktury. Ze względu na pilną 
potrzebę rozwoju infrastruktury 
energetycznej celem uproszczenia procesu 
wydawania pozwoleń należy wyznaczyć 
jednoznaczny termin na wydanie przez 
odpowiednie organy decyzji w sprawie 
realizacji projektu. Termin ten powinien 
skłaniać do sprawniejszego określenia 
i prowadzenia procedur oraz w żadnym 
wypadku nie powinien powodować 
uszczerbku dla wysokich standardów 
ochrony środowiska zgodnych 
z przepisami dotyczącymi ochrony 
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Niniejszym rozporządzeniem należy 
ustanowić maksymalne terminy, przy czym 
państwa członkowskie mogą dążyć do 
osiągnięcia krótszych terminów, jeżeli jest 
to wykonalne oraz w szczególności 
w odniesieniu do projektów takich jak 
inteligentne sieci energetyczne, które mogą 
nie wymagać tak złożonych procesów 
wydawania pozwoleń jak infrastruktura 
przesyłowa. Właściwe organy powinny być 
odpowiedzialne za zapewnianie 
przestrzegania terminów.

środowiska oraz dla udziału społeczeństwa. 
Niniejszym rozporządzeniem należy 
ustanowić maksymalne terminy, przy czym 
państwa członkowskie mogą dążyć do 
osiągnięcia krótszych terminów, jeżeli jest 
to wykonalne oraz w szczególności 
w odniesieniu do projektów takich jak 
inteligentne sieci energetyczne, które mogą 
nie wymagać tak złożonych procesów 
wydawania pozwoleń jak infrastruktura 
przesyłowa. Właściwe organy powinny być 
odpowiedzialne za zapewnianie 
przestrzegania terminów.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Państwa członkowskie mogą 
w stosownych przypadkach ująć 
w decyzjach kompleksowych decyzje 
podjęte w kontekście negocjacji 
z poszczególnymi właścicielami gruntów 
dotyczących uzyskania dostępu do 
nieruchomości, jej własności lub prawa do 
jej posiadania, planowania przestrzennego 
określającego ogólne zagospodarowanie 
nieruchomości na danym obszarze 
obejmującego inne przedsięwzięcia, takie 
jak budowę autostrad, linii kolejowych, 
wznoszenie budowli oraz tworzenie 
obszarów ochrony przyrody, i które nie jest 
dokonywane konkretnie na potrzeby 
planowanego projektu oraz wydawania 
pozwoleń na eksploatację. W kontekście 
procesu wydawania pozwoleń projekty 
będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania mogą obejmować 
odpowiednią infrastrukturę w stopniu, 
w jakim ma ona istotne znaczenie dla 
realizacji lub funkcjonowania projektu. 
Niniejsze rozporządzenie, w szczególności 
przepisy dotyczące wydawania pozwoleń, 
udziału społeczeństwa oraz realizacji 
projektów będących przedmiotem 

(37) Państwa członkowskie powinny 
w stosownych przypadkach ująć 
w kompleksowych decyzjach decyzje 
oparte na analizach ex ante i podjęte 
w kontekście negocjacji z poszczególnymi 
właścicielami gruntów dotyczących 
uzyskania dostępu do nieruchomości, jej 
własności lub prawa do jej posiadania, 
planowania przestrzennego określającego 
ogólne zagospodarowanie nieruchomości 
na danym obszarze obejmującego inne 
przedsięwzięcia, takie jak budowę 
autostrad, linii kolejowych, wznoszenie 
budowli oraz tworzenie obszarów ochrony 
przyrody, i które nie jest dokonywane 
konkretnie na potrzeby planowanego 
projektu oraz wydawania pozwoleń na 
eksploatację. Włączenie gruntu do 
planowania przestrzennego tych 
projektów nie powinno wpływać na 
kwalifikowalność innych projektów na 
etapie realizacji w ramach innych 
programów UE ze względu na zmianę 
kategorii użytkowania gruntów; takie 
włączenie do projektu dotyczącego 
infrastruktury energetycznej powinno 
prowadzić do ponownej oceny celów 
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wspólnego zainteresowania, należy 
stosować bez uszczerbku dla prawa 
międzynarodowego i prawa Unii, w tym 
przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i zdrowia ludzkiego oraz 
przepisów przyjętych w ramach wspólnej 
polityki rybołówstwa i morskiej, 
w szczególności dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/89/UE40.

wcześniej istniejących projektów na etapie 
realizacji, ale nie do 
niekwalifikowalności. W kontekście 
procesu wydawania pozwoleń projekty 
będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania mogą obejmować 
odpowiednią infrastrukturę w stopniu, 
w jakim ma ona istotne znaczenie dla 
realizacji lub funkcjonowania projektu. 
Niniejsze rozporządzenie, w szczególności 
przepisy dotyczące wydawania pozwoleń, 
udziału społeczeństwa oraz realizacji 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należy 
stosować bez uszczerbku dla prawa 
międzynarodowego i prawa Unii, w tym 
przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i zdrowia ludzkiego oraz 
przepisów przyjętych w ramach wspólnej 
polityki rybołówstwa i morskiej, 
w szczególności dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/89/UE40.

__________________ __________________
40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. 
ustanawiająca ramy planowania 
przestrzennego obszarów morskich, Dz.U. 
L 257 z 28.8.2014, s. 135.

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. 
ustanawiająca ramy planowania 
przestrzennego obszarów morskich, Dz.U. 
L 257 z 28.8.2014, s. 135.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Koszty rozwoju, budowy, 
eksploatacji i utrzymania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania powinny być na ogół 
ponoszone w pełni przez użytkowników 
infrastruktury. Projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
powinny kwalifikować się do 
transgranicznej alokacji kosztów, gdy 
ocena popytu na rynku lub ocena 
spodziewanego wpływu na opłaty taryfowe 

(38) Koszty rozwoju, budowy, 
eksploatacji i utrzymania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania powinny być na ogół 
ponoszone przez zainteresowanych 
inwestorów, a nie tylko użytkowników 
końcowych infrastruktury. Przy alokacji 
kosztów należy zwrócić uwagę, by nie 
obciążyć nadmiernie użytkowników 
końcowych, zwłaszcza gdy miałoby to 
później prowadzić do ubóstwa 
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wskazuje, że nie można oczekiwać, iż 
koszty zostaną pokryte z opłat taryfowych 
uiszczanych przez użytkowników 
infrastruktury.

energetycznego. Projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
powinny kwalifikować się do 
transgranicznej alokacji kosztów, gdy 
ocena popytu na rynku lub ocena 
spodziewanego wpływu na opłaty taryfowe 
wskazuje, że nie można oczekiwać, iż 
koszty zostaną pokryte z opłat taryfowych 
uiszczanych przez użytkowników 
infrastruktury.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Podstawą dyskusji na temat 
odpowiedniej alokacji kosztów powinna 
być analiza kosztów i korzyści projektu 
infrastrukturalnego, dokonywana na 
podstawie zharmonizowanej metodyki 
przeprowadzania analizy obejmującej cały 
system energetyczny, z wykorzystaniem 
tego samego scenariusza co scenariusz 
wykorzystany wówczas, gdy projekt 
znajdował się na unijnej liście projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w ramach ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
przygotowanych przez europejskie sieci 
operatorów systemów przesyłowych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/943 
oraz rozporządzeniem (WE) nr 715/2009, 
poddanych przeglądowi przez Agencję. 
W analizie tej można uwzględnić 
wskaźniki i odpowiednie wartości 
odniesienia do porównania jednostkowych 
kosztów inwestycji.

(39) Podstawą dyskusji na temat 
odpowiedniej alokacji kosztów powinna 
być analiza kosztów i korzyści projektu 
infrastrukturalnego, dokonywana na 
podstawie zharmonizowanej metodyki 
przeprowadzania analizy obejmującej cały 
system energetyczny, z wykorzystaniem 
tego samego scenariusza co scenariusz 
wykorzystany wówczas, gdy projekt 
znajdował się na unijnej liście projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w ramach ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
przygotowanych przez Agencję. W analizie 
tej można uwzględnić wskaźniki 
i odpowiednie wartości odniesienia do 
porównania jednostkowych kosztów 
inwestycji.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) W przepisach dotyczących 
wewnętrznego rynku energii określono 
wymóg, aby opłaty taryfowe za dostęp do 
sieci stanowiły odpowiednią zachętę do 
inwestycji. Kilka rodzajów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania może jednak spowodować 
efekty zewnętrzne, które mogą potencjalnie 
nie zostać w pełni wychwycone 
i odzyskane w ramach zwykłego systemu 
opłat taryfowych. Stosując przepisy 
dotyczące wewnętrznego rynku energii, 
krajowe organy regulacyjne powinny 
zapewnić stabilne i przewidywalne ramy 
regulacyjne i finansowe obejmujące 
zachęty do realizowania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym również zachęty 
długoterminowe współmierne do poziomu 
szczególnego ryzyka danego projektu. 
Powinno mieć to zastosowanie 
w szczególności do projektów 
transgranicznych, innowacyjnych 
technologii przesyłu energii elektrycznej 
umożliwiających daleko idącą integrację 
odnawialnych źródeł energii, 
rozproszonych zasobów energetycznych 
lub reakcji na popyt w sieciach wzajemnie 
połączonych oraz w projektach w zakresie 
technologii energetycznej i transformacji 
cyfrowej, które mogą wiązać się 
z wyższym ryzykiem niż podobne projekty 
zlokalizowane w jednym państwie 
członkowskim, lub w których obiecuje się 
większe korzyści dla Unii. Ponadto 
projekty wiążące się z wysokimi 
wydatkami operacyjnymi powinny również 
mieć dostęp do odpowiednich zachęt do 
inwestowania. W szczególności sieci 
przesyłowe energii morskiej ze źródeł 
odnawialnych, które pełnią podwójną 
funkcję – elektroenergetycznych połączeń 
wzajemnych i łączenia projektów 
dotyczących produkcji energii morskiej ze 
źródeł odnawialnych – mogą stanowić 
większe ryzyko niż porównywalne 
projekty dotyczące infrastruktury lądowej, 

(41) W przepisach dotyczących 
wewnętrznego rynku energii określono 
wymóg, aby opłaty taryfowe za dostęp do 
sieci stanowiły odpowiednią zachętę do 
inwestycji. Kilka rodzajów projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania może jednak spowodować 
efekty zewnętrzne, które mogą potencjalnie 
nie zostać w pełni wychwycone 
i odzyskane w ramach zwykłego systemu 
opłat taryfowych. Stosując przepisy 
dotyczące wewnętrznego rynku energii, 
krajowe organy regulacyjne powinny 
zapewnić stabilne i przewidywalne ramy 
regulacyjne i finansowe obejmujące 
zachęty do realizowania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym również zachęty 
długoterminowe współmierne do poziomu 
szczególnego ryzyka danego projektu. 
Powinno mieć to zastosowanie 
w szczególności do projektów 
transgranicznych, innowacyjnych 
technologii przesyłu energii elektrycznej 
umożliwiających daleko idącą integrację 
odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł 
energii, rozproszonych zasobów 
energetycznych lub reakcji na popyt 
w sieciach wzajemnie połączonych oraz 
w projektach w zakresie technologii 
energetycznej i transformacji cyfrowej, 
które mogą wiązać się z wyższym 
ryzykiem niż podobne projekty 
zlokalizowane w jednym państwie 
członkowskim, lub w których obiecuje się 
większe korzyści dla Unii. Ponadto 
projekty wiążące się z wysokimi 
wydatkami operacyjnymi powinny również 
mieć dostęp do odpowiednich zachęt do 
inwestowania. W szczególności sieci 
przesyłowe energii morskiej ze źródeł 
odnawialnych, które pełnią podwójną 
funkcję – elektroenergetycznych połączeń 
wzajemnych i łączenia projektów 
dotyczących produkcji energii morskiej ze 
źródeł odnawialnych – mogą stanowić 
większe ryzyko niż porównywalne 
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ze względu na ich nieodłączne powiązanie 
z aktywami wytwórczymi, co wiąże się 
z ryzykiem regulacyjnym, ryzykiem 
finansowym takim jak konieczność 
inwestycji wybiegających w przyszłość, 
ryzykiem rynkowym i ryzykiem 
związanym z wykorzystaniem nowych 
innowacyjnych technologii.

projekty dotyczące infrastruktury lądowej, 
ze względu na ich nieodłączne powiązanie 
z aktywami wytwórczymi, co wiąże się 
z ryzykiem regulacyjnym, ryzykiem 
finansowym takim jak konieczność 
inwestycji wybiegających w przyszłość, 
ryzykiem rynkowym i ryzykiem 
związanym z wykorzystaniem nowych 
innowacyjnych technologii.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Państwa członkowskie, które nie 
przypisują obecnie najwyższego 
możliwego znaczenia w kraju projektom 
dotyczącym infrastruktury energetycznej, 
jeżeli chodzi o proces wydawania 
pozwoleń, zachęca się do rozważenia 
wprowadzenia takiego wysokiego 
krajowego znaczenia, w szczególności 
w oparciu o ocenę, czy doprowadziłoby to 
do przyspieszenia procesów wydawania 
pozwoleń.

skreśla się

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Dotacje na roboty związane 
z projektami będącymi przedmiotem 
wzajemnego zainteresowania powinny być 
dostępne tylko dla inwestycji 
zlokalizowanych na terytorium Unii 
i tylko w przypadku, gdy co najmniej dwa 
państwa członkowskie wnoszą znaczący 
wkład finansowy w koszty inwestycyjne 
projektu z uwagi na płynące z niego 
korzyści.

(47) Dotacje na roboty związane 
z projektami będącymi przedmiotem 
wzajemnego zainteresowania powinny być 
dostępne w przypadku, gdy co najmniej 
jedno państwo członkowskie wnosi 
znaczący wkład finansowy w koszty 
inwestycyjne projektu z uwagi na płynące 
z niego korzyści.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu 
określa się wytyczne dotyczące 
terminowego rozwoju i interoperacyjności 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej określonych w załączniku I 
(„priorytetowe korytarze i obszary 
infrastruktury energetycznej”), która to 
infrastruktura przyczynia się do 
osiągnięcia celów klimatycznych 
i energetycznych UE do 2030 r. oraz celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r.

1. W niniejszym rozporządzeniu 
określa się wytyczne dotyczące 
terminowego rozwoju i interoperacyjności 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej określonych w załączniku I 
(„priorytetowe korytarze i obszary 
infrastruktury energetycznej”), która to 
infrastruktura przyczynia się do integracji 
unijnych rynków energii, bezpieczeństwa 
dostaw energii, przystępności cenowej 
nośników energii oraz jest zgodna z 
celami klimatycznymi i energetycznymi 
UE do 2030 r. oraz celem neutralności 
klimatycznej do 2050 r., z uwzględnieniem 
polityki spójności, zapewnieniem, by 
żaden region nie został pominięty oraz z 
uwzględnieniem unijnych, regionalnych i 
krajowych strategii rozwoju oraz 
szybkiego rozwoju mobilności 
elektrycznej.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poza definicjami określonymi 
w dyrektywach Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/73/WE, (UE) 2018/200146 i 
(UE) 2019/944 oraz w rozporządzeniach 
(WE) nr 715/2009, (UE) 2019/942 i (UE) 
2019/943, do celów niniejszego 
rozporządzenia zastosowanie mają 
poniższe definicje:

Poza definicjami określonymi 
w dyrektywach Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/73/WE, (UE) 2018/200146 i 
(UE) 2019/944 oraz w rozporządzeniach 
(WE) nr 715/2009, (UE) 2018/1999, (UE) 
2019/942 i (UE) 2019/943, do celów 
niniejszego rozporządzenia zastosowanie 
mają poniższe definicje:

_________________ _________________
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46 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82.

46 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) „bezpieczeństwo dostaw lub 
bezpieczeństwo energetyczne” oznacza 
ciągłą i nieprzerwaną dostępność energii 
dzięki zwiększeniu efektywności i 
interoperacyjności sieci przesyłu i 
dystrybucji, promowaniu elastyczności 
systemu, unikaniu zatorów, zapewnieniu 
odpornych łańcuchów dostaw, 
cyberbezpieczeństwa i dostosowania do 
zmiany klimatu w całej, a w szczególności 
„krytycznej”, infrastrukturze, przy 
jednoczesnym ograniczeniu 
strategicznych zależności energetycznych;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania” oznacza 
projekt niezbędny do realizacji 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
infrastruktury energetycznej określonych w 
załączniku I i znajdujący się na unijnej 
liście projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, o której mowa 
w art. 3;

4) „projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania” oznacza 
projekt niezbędny do realizacji 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
infrastruktury energetycznej określonych 
w załączniku I, z uwzględnieniem strategii 
rozwoju państw członkowskich i 
regionów, w których projekt będzie 
realizowany, prowadząc do wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności i 
rozwoju społecznego, i znajdujący się na 
unijnej liście projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
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o której mowa w art. 3, lub projekt 
określony w załączniku II realizowany w 
regionach słabiej połączonych, 
peryferyjnych, najbardziej oddalonych lub 
odizolowanych, takich jak wyspiarskie 
państwa członkowskie lub wyspy na 
terytorium UE niepołączone lub 
niewystarczająco połączone z innymi 
systemami;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) „projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania dotyczący 
gazu ziemnego i znajdujący się na 
zaawansowanym etapie procesu uzyskania 
pozwolenia lub realizacji” oznacza 
istniejący „projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania” dotyczący 
gazu ziemnego, który do końca 2023 r. 
będzie w trakcie procesu uzyskania 
pozwolenia lub będzie już realizowany, 
lub dla którego przed tym terminem 
zostanie zawarta umowa o udzielenie 
dotacji z instrumentu „Łącząc Europę” na 
roboty lub prace studyjne;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „projekt będący przedmiotem 
wzajemnego zainteresowania” oznacza 
projekt promowany przez Unię we 
współpracy z państwami trzecimi;

5) „projekt będący przedmiotem 
wzajemnego zainteresowania” oznacza 
projekt promowany przez Unię we 
współpracy z państwami trzecimi, z 
poszanowaniem praworządności i 
uwzględnieniem strategii rozwoju państw 
członkowskich i regionów, w których 
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projekt będzie realizowany, prowadząc do 
wzrostu gospodarczego, konkurencyjności 
i rozwoju społecznego;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „inteligentna sieć 
elektroenergetyczna” oznacza sieć 
elektroenergetyczną, w której operator 
sieci może cyfrowo monitorować działania 
podłączonych do niej użytkowników, oraz 
technologie informacyjno-komunikacyjne 
(ICT) służące do komunikacji 
z powiązanymi operatorami sieci, 
wytwórcami, konsumentami lub 
prosumentami w celu przesyłania energii 
elektrycznej w sposób zrównoważony, 
opłacalny i bezpieczny;

8) „inteligentna sieć 
elektroenergetyczna” oznacza sieć 
elektroenergetyczną, w której operator 
sieci może cyfrowo monitorować działania 
podłączonych do niej użytkowników, oraz 
technologie informacyjno-komunikacyjne 
(ICT) służące do komunikacji 
z powiązanymi operatorami sieci, 
wytwórcami, jednostkami magazynowania 
energii, konsumentami lub prosumentami 
w celu przesyłania energii elektrycznej 
w sposób zrównoważony, opłacalny 
i bezpieczny; a przez to wspierać 
odnawialne źródła energii i umożliwiać 
integrację systemu energetycznego;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „inteligentna sieć gazowa” oznacza 
sieć gazową, w której wykorzystuje się 
innowacyjne rozwiązania cyfrowe do 
integrowania w opłacalny sposób wielu 
niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł 
gazu zgodnie z potrzebami konsumentów 
i wymogami dotyczącymi jakości gazu 
w celu zmniejszenia śladu węglowego 
powiązanego zużycia gazu, umożliwienia 
zwiększenia udziału gazów odnawialnych 
i niskoemisyjnych oraz utworzenia 
połączeń z innymi nośnikami energii 

9) „inteligentna sieć gazowa” oznacza 
sieć gazową, w której wykorzystuje się 
innowacyjne rozwiązania cyfrowe, 
technologiczne, konstrukcyjne lub 
mechaniczne w celu integrowania 
w opłacalny sposób wielu niskoemisyjnych 
i odnawialnych źródeł gazu oraz 
mieszanek gazów z takich źródeł z 
metanem zgodnie z potrzebami 
konsumentów i wymogami dotyczącymi 
jakości gazu i bezpieczeństwa systemu, co 
umożliwia zmniejszenie śladu węglowego 
powiązanego zużycia gazu i zwiększenie 
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i sektorami; udziału gazów odnawialnych 
i niskoemisyjnych, a także prowadzi do 
utworzenia połączeń z innymi nośnikami 
energii i sektorami;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) „przekształcenie” oznacza 
techniczną modernizację lub modyfikację 
istniejącej infrastruktury gazu ziemnego 
w celu przeznaczenia jej do przesyłu 
czystego wodoru;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b) „modernizacja” oznacza 
techniczną modernizację lub modyfikację 
istniejącej infrastruktury gazu ziemnego 
w celu umożliwienia lub zwiększenia 
przesyłu mieszanki wodoru lub biometanu 
z metanem;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9c) „mieszanka” oznacza mieszaninę 
wodoru lub biometanu z metanem w 
określonych z góry proporcjach.

Poprawka 41
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda grupa przyjmuje swój 
regulamin z uwzględnieniem przepisów 
załącznika III.

2. Każda grupa przyjmuje swój 
regulamin z uwzględnieniem przepisów 
załącznika III. Regulamin zawiera także 
zapisy dotyczące zapobiegania wszelkim 
konfliktom interesów i stosowania zasady 
przejrzystości.

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Grupy współpracują ze sobą, w 
stosownych przypadkach, a Komisja 
umożliwia i ułatwia tę współpracę, w 
szczególności gdy projekty mają wpływ na 
inne grupy.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ decyzyjny każdej grupy 
przyjmuje regionalną listę proponowanych 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania sporządzaną 
zgodnie z procesem określonym 
w załączniku III sekcja 2, stosownie do 
wkładu każdego z projektów w realizację 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
infrastruktury energetycznej oraz ich 
zgodności z kryteriami określonymi 
w art. 4.

3. Organ decyzyjny każdej grupy 
przyjmuje regionalną listę proponowanych 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania wraz z 
szacunkowym harmonogramem 
sporządzaną zgodnie z procesem 
określonym w załączniku III sekcja 2, 
stosownie do wkładu każdego z projektów 
w realizację priorytetowych korytarzy 
i obszarów infrastruktury energetycznej 
oraz ich zgodności z kryteriami 
określonymi w art. 4.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) każdy indywidualny wniosek 
dotyczący projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania wymaga 
zatwierdzenia przez państwa, do których 
terytorium odnosi się projekt; jeżeli 
państwo nie zatwierdzi projektu, 
przedstawia zainteresowanej grupie 
uzasadnienie takiej decyzji;

a) każdy indywidualny wniosek 
dotyczący projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania wymaga 
zatwierdzenia przez państwa, do których 
terytorium odnosi się projekt; jeżeli 
państwo nie zatwierdzi projektu, 
przedstawia zainteresowanej grupie 
uzasadnienie takiej decyzji; jeżeli projekt 
ma duże znaczenie dla rozwoju co 
najmniej dwóch innych państw 
członkowskich oraz dla zmniejszenia 
różnic społecznych i gospodarczych, 
proponowany projekt uznaje się za 
zatwierdzony, jeżeli projektodawca i 
inwestorzy finansują projekt na 
terytorium państwa członkowskiego, które 
nie udzieliło zgody; zainteresowane 
państwo członkowskie stosuje zasady i 
przepisy dotyczące wydawania pozwoleń 
na projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) organ upublicznia stosowaną przez 
siebie metodykę, w tym kryteria i wagi 
wykorzystywane do sporządzania 
rankingu projektów w celu stworzenia 
projektu listy regionalnej i jej wersji 
końcowej.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Proponując nowy projekt lub wykaz 
projektów, projektodawca uwzględnia 
synergie z regionalnymi i krajowymi 
planami i strategiami rozwoju, w 
szczególności ze strategią rozwoju 
mobilności elektrycznej oraz z innymi 
projektami rozwojowymi na danym 
obszarze, biorąc pod uwagę wkład 
projektu w dążenie do neutralności 
emisyjnej;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 
niniejszego rozporządzenia zmieniających 
załączniki do niniejszego rozporządzenia 
w celu ustalenia unijnej listy projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania („lista unijna”), 
z zastrzeżeniem art. 172 akapit drugi 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 
niniejszego rozporządzenia w celu 
ustalenia unijnej listy projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
(„lista unijna”), z zastrzeżeniem art. 172 
akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Unijna lista nie 
wyklucza infrastruktury gazowej, jeżeli 
rozwiązanie to wyraźnie wnosi znaczący 
wkład w obniżenie emisyjności systemu 
energetycznego w regionie oraz w rozwój 
społeczno-gospodarczy danego obszaru z 
uwzględnieniem unijnych celów 
spójności. Ponadto unijna lista 
uwzględnia potrzeby rozwojowe różnych 
państw członkowskich oraz skutki 
społeczne i gospodarcze, jakie nowa 
infrastruktura energetyczna mogłaby 
wywrzeć na ten obszar na podstawie 
wniosków państw członkowskich, 
zainteresowanych stron oraz ocen 
społeczno-gospodarczych, uwzględniając 
również synergie z innymi strategiami, 
takimi jak strategia na rzecz 
elektromobilności.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnia spójność między 
regionami, przy uwzględnieniu opinii 
przedstawionej przez Agencję ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki („Agencja”), o której mowa 
w załączniku III sekcja 2 pkt 12;

b) zapewnia koordynację i spójność 
między regionami, synergie z polityką 
spójności i ze strategiami rozwoju, przy 
uwzględnieniu opinii przedstawionej przez 
Agencję ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki („Agencja”), o której 
mowa w załączniku III sekcja 2 pkt 12;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) potencjalne łączne korzyści 
projektu, ocenione na podstawie 
odpowiednich szczególnych kryteriów 
określonych w ust. 3, przewyższają jego 
koszty, w tym również koszty 
rozpatrywane w dłuższej perspektywie;

b) potencjalne łączne korzyści 
projektu, korzyści gospodarcze, społeczne, 
środowiskowe oraz korzyści dla 
ustanowienia zintegrowanego jednolitego 
rynku energii, ocenione na podstawie 
odpowiednich szczególnych kryteriów 
określonych w ust. 3, przewyższają jego 
koszty, w tym również koszty 
rozpatrywane w dłuższej perspektywie;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) jest usytuowany na terytorium 
jednego państwa członkowskiego i ma 
znaczące skutki transgraniczne określone 
w załączniku IV pkt 1.

(ii) jest usytuowany na terytorium 
jednego państwa członkowskiego i ma 
znaczące skutki transgraniczne określone 
w załączniku IV pkt 1 lub może 
potencjalnie mieć takie skutki.
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) jest usytuowany na wyspach 
niemających międzysystemowych 
połączeń z transeuropejskimi sieciami 
energetycznymi lub mających 
niewystarczającą liczbę takich połączeń.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekt w znacznym stopniu 
przyczynia się do osiągnięcia celów 
związanych z obniżeniem emisyjności – 
zarówno Unii, jak i państwa trzeciego – 
oraz do zrównoważoności, w tym poprzez 
włączenie energii ze źródeł odnawialnych 
do sieci oraz przesył energii wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych do głównych 
ośrodków poboru i magazynowania, oraz;

a) projekt w znacznym stopniu 
przyczynia się do osiągnięcia celów 
związanych z obniżeniem emisyjności – 
zarówno Unii, jak i państwa trzeciego – 
oraz do zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego obszarów, na 
których jest wdrażany, w tym poprzez 
włączenie energii ze źródeł odnawialnych i 
niskoemisyjnych do sieci oraz przesył 
energii wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych i niskoemisyjnych w obie 
strony do głównych ośrodków poboru 
i magazynowania, oraz;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) potencjalne łączne korzyści 
projektu, ocenione na podstawie 
odpowiednich szczególnych kryteriów 
określonych w ust. 3, przewyższają jego 
koszty, w tym również koszty 

b) potencjalne łączne korzyści 
projektu, z uwzględnieniem aspektów 
gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych, ocenione na podstawie 
odpowiednich szczególnych kryteriów 
określonych w ust. 3, przewyższają jego 
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rozpatrywane w dłuższej perspektywie; koszty, w tym również koszty 
rozpatrywane w dłuższej perspektywie;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku części usytuowanej 
na terytorium Unii projekt jest zgodny 
z dyrektywami 2009/73/WE i (UE) 
2019/944, jeżeli należy do kategorii 
infrastruktury opisanych w załączniku II 
pkt 1 i 3;

d) projekt jest zgodny z dyrektywami 
2009/73/WE i (UE) 2019/944, jeżeli należy 
do kategorii infrastruktury opisanych 
w załączniku II pkt 1 i 3;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) bezpieczeństwa dostaw energii na 
podstawie współpracy i solidarności;

(ii) bezpieczeństwa dostaw energii na 
podstawie dywersyfikacji źródeł energii, 
współpracy i solidarności;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) dobrego funkcjonowania 
społeczeństwa z gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia, z 
poszanowaniem praworządności i 
wartości demokratycznych;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e – podpunkt iii b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiib) synergii z innymi politykami i 
programami rozwoju na tym obszarze;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) projekt zapewnia 
interoperacyjność między przesyłem gazu 
ziemnego i przesyłem wodoru dzięki 
zastosowaniu gazociągów przesyłowych do 
transportu gazu ziemnego 
przystosowanych do transportu wodoru 
oraz wyznaczeniu terminu całkowitego 
odejścia od przesyłu gazu ziemnego na 
rzecz przesyłu wodoru, który to termin 
powinien być dostosowany do krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu oraz 
wspierać cele unijnej strategii w zakresie 
wodoru; 

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku projektów 
dotyczących przesyłu i magazynowania 
energii elektrycznej należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), 
b), c) i e) projekt ma się znacząco 
przyczynić do zrównoważoności poprzez 
włączenie energii ze źródeł odnawialnych 
do sieci oraz przesył energii wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych do głównych 
ośrodków poboru i magazynowania, oraz 
do spełnienia co najmniej jednego 

a) w przypadku projektów 
dotyczących przesyłu i magazynowania 
energii elektrycznej należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), 
b), c) i e) projekt ma się znacząco 
przyczynić do zrównoważoności poprzez 
włączenie energii ze źródeł odnawialnych i 
niskoemisyjnych do sieci oraz przesył 
energii wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych i niskoemisyjnych do 
głównych ośrodków poboru 
i magazynowania, oraz do spełnienia co 
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z następujących kryteriów szczególnych: najmniej jednego z następujących 
kryteriów szczególnych:

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) bezpieczeństwo dostaw, w tym 
dzięki interoperacyjności, elastyczności 
systemu, cyberbezpieczeństwu, 
odpowiednim połączeniom oraz 
bezpiecznemu i niezawodnemu 
funkcjonowaniu systemu;

(ii) bezpieczeństwo dostaw, w tym 
dzięki interoperacyjności, elastyczności 
systemu, cyberbezpieczeństwu, 
odpowiednim połączeniom oraz 
bezpiecznemu i niezawodnemu 
funkcjonowaniu systemu, a także 
wyznaczeniu alternatywnych systemów 
zasilania na wypadek sytuacji 
awaryjnych;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) wdrażanie strategii rozwoju 
regionalnego, rozwój społeczno-
gospodarczy obszarów, w tym z 
uwzględnieniem krajowej i lokalnej 
polityki energetycznej oraz krajowych i 
lokalnych strategii energetycznych, a 
także oczekiwanego istotnego wzrostu 
zapotrzebowania na moc w sektorze 
transportu, w szczególności w przypadku 
pojazdów elektrycznych poruszających się 
po autostradach, drogach krajowych 
i obszarach miejskich.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku projektów 
dotyczących inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
określonej w załączniku II pkt 1 lit. d) 
projekt ma się znacząco przyczynić do 
zrównoważoności poprzez włączenie 
energii ze źródeł odnawialnych do sieci, 
oraz do spełnienia co najmniej dwóch 
z następujących kryteriów szczególnych:

b) w przypadku projektów 
dotyczących inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
określonej w załączniku II pkt 1 lit. d) 
projekt ma się znacząco przyczynić do 
zrównoważoności poprzez włączenie 
energii ze źródeł odnawialnych do sieci, 
oraz do spełnienia co najmniej jednego 
z następujących kryteriów szczególnych:

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wdrażanie strategii rozwoju 
regionalnego, rozwój społeczno-
gospodarczy obszarów, w tym z 
uwzględnieniem krajowej i lokalnej 
polityki energetycznej oraz krajowych i 
lokalnych strategii energetycznych.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b – podpunkt iii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiib) ułatwienie szerszej inteligentnej 
integracji sektorów poprzez sprzyjanie 
synergii i koordynacji między sektorami 
energetycznym, transportu i 
telekomunikacji;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – podpunkt iii a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wdrażanie strategii rozwoju 
regionalnego, rozwój społeczno-
gospodarczy obszarów, w tym z 
uwzględnieniem krajowej i lokalnej 
polityki energetycznej oraz krajowych i 
lokalnych strategii energetycznych.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku projektów 
dotyczących wodoru należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 3 projekt 
ma się znacząco przyczynić do 
zrównoważoności, w tym poprzez 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
poprzez zwiększenie wykorzystania 
wodoru odnawialnego oraz wspieranie 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych o zmiennej wydajności 
poprzez oferowanie rozwiązań w zakresie 
elastyczności lub magazynowania. Ponadto 
projekt ma się znacząco przyczynić do 
spełnienia co najmniej jednego 
z następujących kryteriów szczególnych:

d) w przypadku projektów 
dotyczących wodoru należących do 
kategorii infrastruktury energetycznej 
określonych w załączniku II pkt 3 projekt 
ma się znacząco przyczynić do 
zrównoważoności, w tym poprzez 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
poprzez zwiększenie wykorzystania 
wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego i 
innych bezpiecznych i zrównoważonych 
technologii oraz wspieranie wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych i niskoemisyjnych 
o zmiennej wydajności poprzez oferowanie 
rozwiązań w zakresie elastyczności lub 
magazynowania. Ponadto projekt ma się 
znacząco przyczynić do spełnienia co 
najmniej jednego z następujących 
kryteriów szczególnych:

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) integracja rynku, w tym poprzez 
łączenie obecnych i powstających sieci 
wodorowych państw członkowskich lub 

(i) integracja istniejących i 
powstających rynków, w tym poprzez 
łączenie obecnych i powstających sieci 
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przyczynianie się w inny sposób do 
powstania ogólnounijnej sieci na rzecz 
przesyłu i magazynowania wodoru oraz 
zapewnianie interoperacyjności 
połączonych systemów;

wodorowych państw członkowskich lub 
przyczynianie się w inny sposób do 
powstania ogólnounijnej sieci na rzecz 
przesyłu i magazynowania wodoru oraz 
zapewnianie interoperacyjności 
połączonych systemów;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera d – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wdrażanie strategii rozwoju 
regionalnego, rozwój społeczno-
gospodarczy obszarów, w tym z 
uwzględnieniem krajowej i lokalnej 
polityki energetycznej oraz krajowych i 
lokalnych strategii energetycznych.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zrównoważoność, w tym dzięki 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększeniu wykorzystania wodoru 
odnawialnego;

(i) zrównoważoność, w tym dzięki 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększeniu wykorzystania wodoru 
odnawialnego i niskoemisyjnego;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ułatwianie integracji inteligentnego 
sektora energetycznego poprzez połączenie 
różnych nośników energii i sektorów;

(iii) ułatwianie integracji inteligentnego 
sektora energetycznego poprzez połączenie 
różnych nośników energii i sektorów lub 
umożliwianie usług zapewniających 
elastyczność, takich jak reagowanie na 
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popyt i magazynowanie;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera e – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wdrażanie strategii rozwoju 
regionalnego, rozwój społeczno-
gospodarczy obszarów, w tym z 
uwzględnieniem krajowej i lokalnej 
polityki energetycznej oraz krajowych i 
lokalnych strategii energetycznych.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku projektów 
dotyczących inteligentnych sieci gazowych 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej określonej w załączniku II 
pkt 2 projekt ma się znacząco przyczynić 
do zrównoważoności poprzez 
umożliwienie i ułatwienie włączenia 
gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, 
takich jak biometan lub wodór 
odnawialny, do sieci dystrybucji i przesyłu 
gazu w celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych. Ponadto projekt ma się 
znacząco przyczynić do spełnienia co 
najmniej jednego z następujących 
kryteriów szczególnych:

f) w przypadku projektów 
dotyczących inteligentnych sieci gazowych 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej określonej w załączniku II 
pkt 2 projekt ma się znacząco przyczynić 
do zrównoważoności w celu umożliwienia 
i ułatwienia włączenia gazów 
odnawialnych i niskoemisyjnych, takich 
jak biometan, niskoemisyjny i odnawialny 
wodór lub gaz syntezowy oraz ich 
mieszanki z metanem, do sieci dystrybucji 
i przesyłu gazu oraz systemów 
magazynowania, umożliwiając tym 
samym zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych. Ponadto projekt ma się 
znacząco przyczynić do spełnienia co 
najmniej jednego z następujących 
kryteriów szczególnych:

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) bezpieczeństwo sieci i jakość 
dostaw poprzez zwiększanie wydajności 
i interoperacyjności przesyłu gazu 
i dystrybucji w codziennym 
funkcjonowaniu sieci, między innymi 
dzięki radzeniu sobie z wyzwaniami 
wynikającymi z wprowadzenia gazów 
o różnej jakości poprzez rozpoczęcie 
wykorzystywania innowacyjnych 
technologii i cyberbezpieczeństwa;

(i) bezpieczeństwo sieci i jakość 
dostaw poprzez modernizację, 
przekształcenie, zwiększanie zdolności lub 
wydajności i interoperacyjności systemów 
przesyłu, dystrybucji i magazynowania 
gazu w codziennym funkcjonowaniu sieci, 
między innymi dzięki radzeniu sobie 
z wyzwaniami wynikającymi 
z wprowadzenia gazów o różnej jakości 
poprzez rozpoczęcie wykorzystywania 
rozwiązań w co najmniej jednym z 
następujących obszarów: innowacyjnych 
technologii, udoskonaleń 
technologicznych, mechanicznych, 
konstrukcyjnych lub cyberbezpieczeństwa;

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ułatwianie integracji inteligentnego 
sektora energetycznego poprzez tworzenie 
połączeń z innymi nośnikami energii 
i sektorami oraz umożliwianie reakcji na 
popyt.

(iii) ułatwianie integracji inteligentnego 
sektora energetycznego poprzez tworzenie 
przepływów zwrotnych lub połączeń 
z innymi nośnikami energii i sektorami 
oraz umożliwianie reakcji na popyt, 
magazynowanie i ułatwianie usług w 
zakresie elastyczności.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wdrażanie strategii rozwoju 
regionalnego, rozwój społeczno-
gospodarczy obszarów, w tym z 
uwzględnieniem krajowej i lokalnej 
polityki energetycznej oraz krajowych i 
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lokalnych strategii energetycznych.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f – podpunkt iii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiib) umożliwienie transportu gazów 
odnawialnych i niskoemisyjnych z 
jednostek produkcyjnych do sieci przesyłu 
lub dystrybucji.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w przypadku projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
dotyczących gazu ziemnego i 
znajdujących się na zaawansowanym 
etapie procesu uzyskania pozwolenia, 
należących do kategorii infrastruktury 
energetycznej określonej pkt 5a 
załącznika II  projekt ma się znacząco 
przyczynić do spełnienia co najmniej 
jednego z następujących kryteriów 
szczególnych:
(i)  integracja rynku, między innymi 
poprzez eliminację odizolowania 
przynajmniej jednego państwa 
członkowskiego oraz ograniczenie 
wąskich gardeł w infrastrukturze 
energetycznej; interoperacyjność i 
elastyczność systemu;
(ii) bezpieczeństwo dostaw, między 
innymi dzięki odpowiednim połączeniom 
oraz dywersyfikacji źródeł dostaw, 
dostawców i tras przesyłu;
(iii) konkurencja, między innymi dzięki 
dywersyfikacji źródeł dostaw, dostawców i 
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tras przesyłu;
(iv) zrównoważoność, między innymi 
dzięki zmniejszeniu emisji, wspieraniu 
okresowej produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych i zwiększaniu 
wykorzystania gazu ze źródeł 
odnawialnych lub niskoemisyjnych.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Infrastruktura gazu ziemnego jest 
uznawana za projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania i 
może być finansowana z instrumentu 
„Łącząc Europę” w kategorii 
„inteligentne sieci gazowe” pod 
warunkiem spełnienia następujących 
kryteriów:
a)  projekty dotyczące gazociągów 
przesyłowych do transportu gazu 
ziemnego umożliwiające przejście z węgla 
kamiennego na gaz ziemny, pod 
warunkiem że gazociągi te spełniają 
wszystkie niezbędne wymogi w zakresie 
zrównoważoności i wymogi techniczne do 
przesyłu 100 % wodoru, i umożliwiają 
połączenia międzysystemowe w zagłębiach 
węglowych co najmniej dwóch państw 
członkowskich, nawiązujące do krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu, w 
tym zakresu dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci;
b)  projekty dotyczące gazociągów 
przesyłowych do transportu gazu 
ziemnego, pod warunkiem że gazociągi te 
mogą być wykorzystywane do przesyłu 
wodoru, nawiązujące do krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu, w 
tym zakresu dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci.
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oceniając projekty, każda grupa 
w należyty sposób uwzględnia:

Aby metoda oceny była spójna dla 
wszystkich grup, oceniając projekty, każda 
grupa w należyty sposób uwzględnia:

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pilny charakter każdego 
z proponowanych projektów z punktu 
widzenia osiągania celów polityki 
energetycznej Unii w odniesieniu do 
obniżenia emisyjności, integracji rynku, 
konkurencji, zrównoważoności 
i bezpieczeństwa dostaw;

a) pilny charakter każdego 
z proponowanych projektów z punktu 
widzenia osiągania celów polityki 
energetycznej Unii w odniesieniu do 
obniżenia emisyjności, integracji rynku, 
konkurencji, zrównoważoności 
i bezpieczeństwa dostaw oraz zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”;

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pilny charakter każdego 
z proponowanych projektów z punktu 
widzenia osiągania celów polityki 
energetycznej Unii w odniesieniu do 
obniżenia emisyjności, integracji rynku, 
konkurencji, zrównoważoności 
i bezpieczeństwa dostaw;

a) pilny charakter każdego 
z proponowanych projektów z punktu 
widzenia osiągania celów polityki 
energetycznej Unii w odniesieniu do 
obniżenia emisyjności, integracji rynku 
oraz integracji na rynku wewnętrznym, 
konkurencji, zrównoważoności 
i bezpieczeństwa dostaw, a także wkładu w 
politykę spójności;

Poprawka 82



RR\1240105PL.docx 337/379 PE691.151v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projektodawcy opracowują plan 
realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
zawierający harmonogram, który 
obejmuje:

1. Projektodawcy opracowują 
publicznie dostępny plan realizacji 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania zawierający 
harmonogram, który obejmuje:

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) studia wykonalności i koncepcji, 
w tym dotyczące przystosowania się do 
zmiany klimatu oraz zgodności 
z przepisami z zakresu ochrony środowiska 
i z zasadą „nie czyń poważnych szkód”;

a) studia wykonalności i koncepcji, 
w tym dotyczące przystosowania się do 
zmiany klimatu oraz zgodności 
z przepisami z zakresu ochrony środowiska 
i z zasadami „efektywność energetyczna 
przede wszystkim” i „nie czyń poważnych 
szkód” celom środowiskowym w 
rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 
2020/852 oraz z polityką spójności,  bez 
pozostawiania kogokolwiek samemu 
sobie;

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zatwierdzenie przez krajowy organ 
regulacyjny lub jakikolwiek inny 
zainteresowany organ;

b) wystarczająco długi okres na 
zatwierdzenie przez krajowy organ 
regulacyjny lub jakikolwiek inny 
zainteresowany organ;

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2



PE691.151v02-00 338/379 RR\1240105PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy systemów 
przesyłowych, operatorzy systemów 
dystrybucyjnych oraz inni operatorzy 
współpracują ze sobą w celu ułatwienia 
realizacji na swoich obszarach projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

2. Operatorzy systemów 
przesyłowych, operatorzy systemów 
dystrybucyjnych oraz inni operatorzy 
współpracują ze sobą w celu ułatwienia 
realizacji na swoich obszarach projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania oraz, w kontekście 
polityki spójności, w celu zajęcia się 
dysproporcjami gospodarczymi, 
społecznymi, środowiskowymi i 
regionalnymi oraz oczekiwanym istotnym 
wzrostem zapotrzebowania na moc w 
sektorze transportu, w szczególności w 
przypadku pojazdów elektrycznych 
poruszających się po autostradach i 
obszarach miejskich.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 31 grudnia każdego roku 
następującego po roku uwzględnienia 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania na liście unijnej zgodnie 
z art. 3 projektodawcy przedstawiają 
sprawozdanie roczne dla każdego projektu 
należącego do kategorii określonych 
w załączniku II pkt 1–4 właściwemu 
organowi, o którym mowa w art. 8.

4. Do dnia 28 lutego drugiego roku 
po roku uwzględnienia projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
na liście unijnej zgodnie z art. 3 
projektodawcy przedstawiają sprawozdanie 
roczne dla każdego projektu należącego do 
kategorii określonych w załączniku II 
pkt 1–4 właściwemu organowi, o którym 
mowa w art. 8.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sprawozdaniu przedstawia się 
szczegółowo:

W sprawozdaniu, które jest publicznie 
dostępne, przedstawia się szczegółowo:
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 stycznia każdego roku 
właściwe organy, o których mowa w art. 8, 
składają Agencji i odpowiedniej grupie 
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 
niniejszego artykułu, uzupełnione 
o informacje dotyczące postępów oraz, 
w stosownych przypadkach, dotyczące 
opóźnień w realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
zlokalizowanych na ich terytorium, 
w odniesieniu do procesów wydawania 
pozwoleń, a także dotyczące przyczyn 
takich opóźnień. Wkład właściwych 
organów w sprawozdanie jest wyraźnie 
oznaczony i sporządzony bez 
wprowadzania zmian do tekstu 
wprowadzonego przez projektodawców.

5. Do dnia 31 marca każdego roku 
właściwe organy, o których mowa w art. 8, 
składają Agencji i odpowiedniej grupie 
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 
niniejszego artykułu, uzupełnione 
o informacje dotyczące postępów oraz, 
w stosownych przypadkach, dotyczące 
opóźnień w realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
zlokalizowanych na ich terytorium, 
w odniesieniu do procesów wydawania 
pozwoleń, a także dotyczące przyczyn 
takich opóźnień. Wkład właściwych 
organów w sprawozdanie jest wyraźnie 
oznaczony i sporządzony bez 
wprowadzania zmian do tekstu 
wprowadzonego przez projektodawców. W 
celu zapewnienia przejrzystości każde 
sprawozdanie jest publikowane na stronie 
internetowej Agencji w ciągu 30 dni od 
daty złożenia.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do dnia 30 kwietnia każdego roku, 
gdy powinna zostać przyjęta nowa lista 
unijna, Agencja przedstawia grupom 
skonsolidowane sprawozdanie dotyczące 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania podlegających 
kompetencjom krajowych organów 
regulacyjnych, zawierające ocenę 
postępów oraz, w stosownych 
przypadkach, zalecenia dotyczące 

6. Do dnia 30 czerwca każdego roku, 
gdy powinna zostać przyjęta nowa lista 
unijna, Agencja przedstawia grupom 
skonsolidowane sprawozdanie dotyczące 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania podlegających 
kompetencjom krajowych organów 
regulacyjnych, zawierające ocenę 
postępów oraz, w stosownych 
przypadkach, zalecenia dotyczące 
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sposobów nadrobienia opóźnień 
i przezwyciężenia napotkanych trudności. 
To skonsolidowane sprawozdanie zawiera 
również, zgodnie z art. 5 rozporządzenia 
(UE) 2019/942, ocenę spójności realizacji 
ogólnounijnych planów rozwoju sieci 
w odniesieniu do priorytetowych korytarzy 
i obszarów infrastruktury energetycznej.

sposobów nadrobienia opóźnień 
i przezwyciężenia napotkanych trudności. 
To skonsolidowane sprawozdanie zawiera 
również, zgodnie z art. 5 rozporządzenia 
(UE) 2019/942, ocenę spójności realizacji 
ogólnounijnych planów rozwoju sieci 
w odniesieniu do priorytetowych korytarzy 
i obszarów infrastruktury energetycznej. W 
celu zapewnienia przejrzystości każde 
sprawozdanie jest publikowane na stronie 
internetowej Agencji w ciągu 30 dni od 
daty złożenia.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Na wniosek Agencji projektodawcy 
powinni przedstawić Agencji plan 
realizacji projektu lub jego odpowiednik, 
aby Agencja mogła realizować swoje 
zadania.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do dnia [31 lipca 2022 r.] oraz 
w przypadku każdej określonej grupy 
regionalnej ustanowionej dla danego 
priorytetowego korytarza sieci przesyłowej 
energii morskiej określonego w załączniku 
I, właściwe organy krajowe w państwach 
członkowskich należących do danej grupy 
stworzą wspólnie niepowtarzalne punkty 
kontaktowe, „punkty kompleksowej 
obsługi projektów dotyczących energii 
morskiej” dla projektodawców, które są 
odpowiedzialne za ułatwianie 
i koordynowanie procesu wydawania 
pozwoleń dotyczących sieci przesyłowych 

6. Do dnia [31 lipca 2022 r.] oraz 
w przypadku każdej określonej grupy 
regionalnej ustanowionej dla danego 
priorytetowego korytarza sieci przesyłowej 
energii morskiej określonego w załączniku 
I, właściwe organy krajowe w państwach 
członkowskich należących do danej grupy 
stworzą wspólnie niepowtarzalne punkty 
kontaktowe, „punkty kompleksowej 
obsługi projektów dotyczących energii 
morskiej” dla projektodawców, które są 
odpowiedzialne za ułatwianie 
i koordynowanie procesu wydawania 
pozwoleń dotyczących sieci przesyłowych 
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energii morskiej ze źródeł odnawialnych 
dla projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, biorąc pod 
uwagę również potrzebę koordynacji 
między procesem wydawania pozwoleń 
dotyczących infrastruktury energetycznej 
a procesem dotyczącym aktywów 
związanych z wytwarzaniem. Punkty 
kompleksowej obsługi projektów 
dotyczących energii morskiej działają jako 
repozytorium istniejących badań i planów 
dotyczących basenów morskich, co ma na 
celu ułatwienie procesu wydawania 
pozwoleń dla poszczególnych projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania oraz koordynują 
wydawanie decyzji kompleksowych 
dotyczących takich projektów przez 
odpowiednie właściwe organy krajowe. 
Każda grupa regionalna ustanowiona dla 
danego priorytetowego korytarza sieci 
przesyłowej energii morskiej, z pomocą 
właściwych organów krajowych 
w państwach członkowskich należących do 
tej grupy, tworzy punkty kompleksowej 
obsługi projektów dotyczących energii 
morskiej w zależności od specyfiki 
regionalnej i położenia geograficznego 
oraz określa ich lokalizację, przydział 
zasobów i szczegółowe zasady ich 
funkcjonowania.

energii morskiej ze źródeł odnawialnych 
dla projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, biorąc pod 
uwagę również potrzebę koordynacji 
między procesem wydawania pozwoleń 
dotyczących infrastruktury energetycznej 
a procesem dotyczącym aktywów 
związanych z wytwarzaniem. Punkty 
kompleksowej obsługi projektów 
dotyczących energii morskiej działają jako 
repozytorium istniejących badań i planów 
dotyczących basenów morskich, co ma na 
celu ułatwienie procesu wydawania 
pozwoleń dla poszczególnych projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania i projektów dotyczących 
infrastruktury energetycznej dla energii 
elektrycznej z morskich źródeł 
odnawialnych oraz koordynują wydawanie 
decyzji kompleksowych dotyczących 
takich projektów przez odpowiednie 
właściwe organy krajowe. Każda grupa 
regionalna ustanowiona dla danego 
priorytetowego korytarza sieci przesyłowej 
energii morskiej, z pomocą właściwych 
organów krajowych w państwach 
członkowskich należących do tej grupy, 
tworzy punkty kompleksowej obsługi 
projektów dotyczących energii morskiej 
w zależności od specyfiki regionalnej 
i położenia geograficznego oraz określa ich 
lokalizację, przydział zasobów 
i szczegółowe zasady ich funkcjonowania.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zapewniają 
przyspieszenie wydawania pozwoleń 
zgodnie z niniejszym rozdziałem dla 
każdej kategorii projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
W tym celu właściwe organy dostosowują 
swoje wymogi dotyczące rozpoczęcia 

Właściwe organy zapewniają, aby łączny 
czas trwania obu procedur, o których 
mowa w ust. 1, nie przekraczał trzech lat 
i sześciu miesięcy, w tym, w odpowiednich 
przypadkach, wyznaczają terminy w 
odnośnych przepisach, w tym w 
odniesieniu do ocen oddziaływania na 
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procesu wydawania pozwoleń 
i przyjmowania złożonej dokumentacji 
wniosku, aby przystosować je do 
projektów, które ze względu na swój 
charakter lub mniejszą skalę mogą 
wymagać mniejszej liczby zezwoleń 
i zatwierdzeń do osiągnięcia fazy 
gotowości do realizacji, a zatem mogą nie 
wymagać korzyści wynikającej 
z procedury poprzedzającej złożenie 
wniosku. Takie projekty na mniejszą skalę 
mogą obejmować inteligentne sieci gazu 
i energii elektrycznej oraz elektrolizery;

środowisko. W tym celu właściwe organy 
dostosowują swoje wymogi dotyczące 
rozpoczęcia procesu wydawania pozwoleń 
i przyjmowania złożonej dokumentacji 
wniosku, aby przystosować je do 
projektów, które ze względu na swój 
charakter lub mniejszą skalę mogą 
wymagać mniejszej liczby zezwoleń 
i zatwierdzeń do osiągnięcia fazy 
gotowości do realizacji, a zatem mogą nie 
wymagać korzyści wynikającej 
z procedury poprzedzającej złożenie 
wniosku. Takie projekty na mniejszą skalę 
mogą obejmować inteligentne sieci gazu 
i energii elektrycznej oraz elektrolizery;

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Przepisy ustanowione w niniejszym 
artykule nie naruszają wszelkich 
przepisów krajowych, w których 
zapewniono korzystniejsze traktowanie niż 
w niniejszym artykule, w szczególności 
pod względem terminów i wymogów dla 
danego rodzaju inwestycji. Właściwe 
organy zapewniają, by do projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania stosowano 
najkorzystniejsze przepisy.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [16 listopada 2022 r.] europejska 
sieć operatorów systemów przesyłowych 
(ENTSO) energii elektrycznej oraz 
ENTSO gazu publikują i przedstawiają 
państwom członkowskim, Komisji oraz 

Do dnia [16 listopada 2022 r.] europejska 
sieć operatorów systemów przesyłowych 
(ENTSO) energii elektrycznej oraz 
ENTSO gazu publikują i przedstawiają 
państwom członkowskim, Komisji oraz 
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Agencji stosowane przez nie metodyki, 
w tym również w zakresie modelowania 
sieci i rynku, na potrzeby przeprowadzania 
zharmonizowanej, całościowej analizy 
kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
należących do kategorii określonych 
w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) oraz 
pkt 3.

Agencji stosowane przez nie metodyki, 
w tym również w zakresie modelowania 
sieci i rynku, na potrzeby przeprowadzania 
zharmonizowanej, całościowej analizy 
kosztów i korzyści systemu 
energetycznego na poziomie unijnym 
w odniesieniu do projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
należących do kategorii określonych 
w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) oraz 
pkt 3. W analizie kosztów i korzyści 
uwzględnia się cele Zielonego Ładu i 
polityki spójności.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodyki te stosuje się do przygotowania 
wszystkich kolejnych ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
opracowywanych przez ENTSO energii 
elektrycznej lub ENTSO gazu zgodnie 
z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 
i art. 30 rozporządzenia (UE) 2019/943. 
Wspomniane metodyki opracowuje się 
zgodnie z zasadami określonymi 
w załączniku V i muszą one być spójne 
z zasadami i wskaźnikami określonymi 
w załączniku IV.

Metodyki te stosuje się do przygotowania 
wszystkich kolejnych ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
opracowywanych przez Agencję. 
Wspomniane metodyki opracowuje się 
zgodnie z zasadami określonymi 
w załączniku V i muszą one być spójne 
z zasadami i wskaźnikami określonymi 
w załączniku IV.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowując metodykę, ENTSO energii 
elektrycznej oraz ENTSO gazu 
uwzględniają plany rozwoju regionalnego, 
polityki unijne, krajowe i regionalne, 
politykę spójności i rozwiązania służące 
zmniejszeniu dysproporcji w rozwoju 
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między państwami członkowskimi i 
regionami, a także cel, jakim jest 
wspieranie wszystkich technologii 
odnawialnych, oraz oczekiwany istotny 
wzrost zapotrzebowania na moc 
w sektorze transportu, w szczególności 
w przypadku pojazdów elektrycznych 
poruszających się po autostradach, 
drogach krajowych i obszarach miejskich.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli charakter zmian 
wprowadzonych do metodyk zostanie 
uznany za przyrostowy, niemający wpływu 
na definicję korzyści, kosztów i innych 
istotnych parametrów związanych 
z kosztami i korzyściami określonymi 
w najnowszej metodyce przeprowadzania 
całościowej analizy kosztów i korzyści dla 
systemu energetycznego zatwierdzonej 
przez Komisję, ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu dostosowują 
swoje odnośne metodyki z należytym 
uwzględnieniem opinii Agencji 
przewidzianej w ust. 2 i przedkładają je 
Agencji do zatwierdzenia.

6. Jeżeli charakter zmian 
wprowadzonych do metodyk zostanie 
uznany za przyrostowy, niemający wpływu 
na definicję korzyści, kosztów i innych 
istotnych parametrów związanych 
z kosztami i korzyściami określonymi 
w najnowszej metodyce przeprowadzania 
całościowej analizy kosztów i korzyści dla 
systemu energetycznego zatwierdzonej 
przez Komisję, ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu dostosowują 
swoje odnośne metodyki z należytym 
uwzględnieniem opinii Agencji 
przewidzianej w ust. 2 i przedkładają je 
Komisji do zatwierdzenia wraz z 
dokumentem uzasadniającym 
proponowane zmiany.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia przez Agencję lub Komisję 
zgodnie z ust. 5 i 6 ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu publikują 
swoje odnośne metodyki na swoich 

8. W terminie dwóch tygodni od 
zatwierdzenia przez Komisję zgodnie 
z ust. 5 i 6 ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu publikują swoje odnośne 
metodyki na swoich stronach 
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stronach internetowych. Przedstawiają one 
odpowiednie dane wejściowe oraz inne 
istotne dane na temat sieci, przepływu 
obciążenia i rynku, w wystarczająco 
dokładnej formie zgodnie z prawem 
krajowym i stosownymi umowami 
o poufności.

internetowych. Przedstawiają one 
odpowiednie dane wejściowe oraz inne 
istotne dane na temat sieci, przepływu 
obciążenia i rynku, w wystarczająco 
dokładnej formie zgodnie z prawem 
krajowym i stosownymi umowami 
o poufności.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Metodyki są regularnie 
aktualizowane i usprawniane zgodnie 
z procedurą opisaną w ust. 1–6. Agencja, z 
własnej inicjatywy lub na podstawie 
należycie uzasadnionego wniosku 
krajowych organów regulacyjnych lub 
zainteresowanych stron, po formalnych 
konsultacjach z organizacjami 
reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony oraz Komisją, może 
zażądać takich aktualizacji i usprawnień z 
należytym uzasadnieniem i w 
odpowiednich ramach czasowych. Agencja 
publikuje wnioski krajowych organów 
regulacyjnych lub zainteresowanych stron 
oraz wszystkie istotne dokumenty 
niebędące szczególnie chronionymi 
dokumentami handlowymi, które skłoniły 
Agencję do zażądania aktualizacji lub 
usprawnienia.

9. Metodyki są regularnie 
aktualizowane i usprawniane na wniosek 
Komisji, zgodnie z procedurą opisaną 
w ust. 1–6. Agencja, z własnej inicjatywy 
lub na podstawie należycie uzasadnionego 
wniosku krajowych organów 
regulacyjnych lub zainteresowanych stron, 
po formalnych konsultacjach z 
organizacjami reprezentującymi wszystkie 
zainteresowane strony oraz Komisją, może 
zażądać takich aktualizacji i usprawnień z 
należytym uzasadnieniem i w 
odpowiednich ramach czasowych. Agencja 
publikuje wnioski krajowych organów 
regulacyjnych lub zainteresowanych stron 
oraz wszystkie istotne dokumenty 
niebędące szczególnie chronionymi 
dokumentami handlowymi, które skłoniły 
Agencję do zażądania aktualizacji lub 
usprawnienia.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Co trzy lata Agencja ustanawia 
i udostępnia publicznie zbiór wskaźników 
i odpowiednich wartości odniesienia do 
porównania jednostkowych kosztów 

10. Co trzy lata Agencja ustanawia 
i udostępnia publicznie zbiór wskaźników 
i odpowiednich wartości odniesienia do 
porównania jednostkowych kosztów 
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inwestycji w porównywalnych projektach 
należących do kategorii infrastruktury 
określonych w załączniku II pkt 1 i 3. Te 
wartości odniesienia mogą być 
wykorzystywane przez ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu w analizach 
kosztów i korzyści prowadzonych na 
potrzeby kolejnych ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci. 
Pierwsze takie wskaźniki publikuje się do 
dnia [1 listopada 2022 r.].

inwestycji w porównywalnych projektach 
należących do kategorii infrastruktury 
określonych w załączniku II pkt 1 i 3. 
Pierwsze takie wskaźniki publikuje się do 
dnia [1 listopada 2022 r.].

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Spójny i wzajemnie powiązany 
model, o którym mowa w ust. 11, obejmuje 
co najmniej wzajemne powiązania 
odnośnych sektorów na wszystkich etapach 
planowania infrastruktury, zwłaszcza 
scenariusze, identyfikowanie luk 
w infrastrukturze, w szczególności 
w odniesieniu do zdolności 
transgranicznych, oraz ocenę projektów.

12. Spójny i wzajemnie powiązany 
model, o którym mowa w ust. 11, obejmuje 
co najmniej wzajemne powiązania 
odnośnych sektorów na wszystkich etapach 
planowania infrastruktury, zwłaszcza 
scenariusze i identyfikowanie luk 
w infrastrukturze w tych scenariuszach, 
w szczególności w odniesieniu do 
wynikających z nich zdolności 
transgranicznych, oraz ocenę projektów. 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu uwzględniają w tym powiązanym 
modelu plan objęcia nim w przyszłości 
innych sektorów mających znaczenie dla 
prawidłowego rozwoju systemu 
elektroenergetycznego i systemu 
gazowego, zgodnie z europejskimi, 
krajowymi i regionalnymi strategiami 
rozwoju.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [31 lipca 2022 r.] Agencja, 1. Do dnia [31 lipca 2022 r.] Agencja, 
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po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych 
konsultacji z udziałem Komisji i co 
najmniej organizacji reprezentujących 
wszystkie istotne zainteresowane strony, 
w tym ENTSO energii elektrycznej, 
ENTSO gazu, organizację OSD UE oraz 
stosowne zainteresowane strony z sektora 
wodoru, publikuje wytyczne ramowe 
dotyczące wspólnych scenariuszy, które 
mają zostać opracowane przez ENTSO 
energii elektrycznej i ENTSO gazu. 
Wytyczne te są regularnie aktualizowane, 
gdy zajdzie taka potrzeba.

po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych 
konsultacji z udziałem Komisji, państw 
członkowskich i co najmniej organizacji 
reprezentujących wszystkie istotne 
zainteresowane strony, w tym ENTSO 
energii elektrycznej, ENTSO gazu, 
organizację OSD UE oraz stosowne 
zainteresowane strony z sektora wodoru, 
publikuje wytyczne ramowe dotyczące 
wspólnych scenariuszy, które mają zostać 
opracowane przez ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu. Wytyczne te 
są regularnie aktualizowane, gdy zajdzie 
taka potrzeba.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wytycznych uwzględnia się zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i zapewnia, aby scenariusze 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu będące podstawą wytycznych były 
w pełni zgodne z najnowszymi średnio- 
i długoterminowymi celami Unii 
Europejskiej w zakresie obniżenia 
emisyjności oraz aktualnymi scenariuszami 
Komisji.

W wytycznych uwzględnia się zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i zapewnia, aby scenariusze 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu oraz Agencji będące podstawą 
wytycznych były w zgodne z najnowszymi 
średnio- i długoterminowymi celami Unii 
Europejskiej w zakresie obniżenia 
emisyjności oraz aktualnymi scenariuszami 
Komisji, planami rozwoju regionalnego, 
politykami krajowymi i regionalnymi, 
polityką spójności oraz rozwiązaniami 
służącymi zmniejszeniu dysproporcji w 
rozwoju między państwami członkowskimi 
i regionami, z uwzględnieniem strategii 
bezpieczeństwa energetycznego Unii 
Europejskiej jako całości oraz 
oczekiwanego istotnego wzrostu 
zapotrzebowania na moc w sektorze 
transportu, w szczególności w przypadku 
pojazdów elektrycznych poruszających się 
po autostradach, drogach krajowych 
i obszarach miejskich, co zapewni 
synergię z TEN-T.
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Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przeprowadzając ocenę luk 
w infrastrukturze, ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu stosują zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i w pierwszej kolejności 
rozważają rozwiązania niezwiązane 
z infrastrukturą mające na celu 
zniwelowanie zidentyfikowanych luk.

Przeprowadzając ocenę luk 
w infrastrukturze, ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu stosują zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i w pierwszej kolejności 
rozważają rozwiązania niezwiązane 
z infrastrukturą mające na celu 
zniwelowanie zidentyfikowanych luk. W 
przypadku znacznych luk w 
infrastrukturze ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu rozważają 
zastosowanie odpowiedniego rozwiązania 
technicznego, biorąc pod uwagę specyfikę 
obszaru, różnice w poziomie 
zanieczyszczenia spowodowanego 
rozwiązaniami obecnie stosowanymi w 
regionie a nową proponowaną 
technologią, krajowe strategie rozwoju i 
politykę spójności. W przypadku gdy 
infrastruktura gazu ziemnego ma 
kluczowe znaczenie dla regionu i jest 
jedynym efektywnym rozwiązaniem 
znacząco przyczyniającym się do 
obniżenia emisyjności oraz istnieje 
możliwość przekształcenia jej do obsługi 
gazów niskoemisyjnych, projekty uznaje 
się za kwalifikowalne.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zanim ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu przedstawią odnośne 
sprawozdania, przeprowadzają szeroko 
zakrojone konsultacje obejmujące 
wszystkie stosowne zainteresowane strony, 
w tym organizację OSD UE, wszystkie 

Zanim ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu przedstawią odnośne 
sprawozdania, przeprowadzają szeroko 
zakrojone konsultacje obejmujące 
wszystkie stosowne zainteresowane strony 
ze strony popytowej i ze strony podażowej, 
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stosowne zainteresowane strony z sektora 
wodoru oraz wszystkich przedstawicieli 
państw członkowskich należących do 
priorytetowych korytarzy określonych 
w załączniku I.

w tym organizację OSD UE, 
przedstawicieli sektora wodoru, sektora 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, dostawców rozwiązań w 
zakresie elastyczności i społeczeństwa 
obywatelskiego oraz wszystkich 
przedstawicieli państw członkowskich 
należących do priorytetowych korytarzy 
określonych w załączniku I.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania projektu sprawozdania na 
temat luk w infrastrukturze wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Agencja przedstawia swoją 
opinię ENTSO energii elektrycznej lub 
ENTSO gazu oraz Komisji.

3. W terminie trzech miesięcy od dnia 
otrzymania projektu sprawozdania na 
temat luk w infrastrukturze wraz 
z uwagami przekazanymi w procesie 
konsultacji oraz sprawozdaniem z ich 
uwzględnienia Agencja przedstawia swoją 
opinię ENTSO energii elektrycznej lub 
ENTSO gazu oraz Komisji i upublicznia 
ją.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przed publikacją końcowych 
sprawozdań na temat luk 
w infrastrukturze ENTSO energii 
elektrycznej i ENTSO gazu dostosowują 
swoje sprawozdania na temat luk 
w infrastrukturze z należytym 
uwzględnieniem opinii Agencji i zgodnie 
z opinią Komisji.

5. ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu dostosowują swoje 
sprawozdania na temat luk 
w infrastrukturze zgodnie z opinią Agencji 
i zgodnie z opinią Komisji. Jeżeli opinie te 
nie zostaną uwzględnione w końcowych 
sprawozdaniach na temat luk w 
infrastrukturze, należy przedstawić 
uzasadnienie.

Poprawka 108
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [31 lipca 2022 r.] państwa 
członkowskie, przy wsparciu Komisji, 
w ramach swoich konkretnych 
priorytetowych korytarzy sieci przesyłowej 
energii morskiej określonych w załączniku 
I pkt 2, biorąc pod uwagę specyfikę 
i rozwój każdego regionu, wspólnie 
określają wielkość produkcji energii 
z morskich źródeł odnawialnych, która ma 
zostać wdrożona w każdym basenie 
morskim do 2050 r., przy czym etapy 
pośrednie zaplanowano na 2030 r. 
i 2040 r., i uzgadniają współpracę 
w obszarze wspomnianej produkcji, 
uwzględniając swoje krajowe plany 
w dziedzinie energii i klimatu, potencjał 
każdego basenu morskiego w zakresie 
morskich źródeł odnawialnych, ochronę 
środowiska, przystosowanie się do zmiany 
klimatu i inne sposoby wykorzystania 
morza, jak również cele Unii w obszarze 
obniżenia emisyjności. Porozumienie to 
sporządza się na piśmie w odniesieniu do 
każdego basenu morskiego połączonego 
z terytorium Unii.

1. Do dnia [31 lipca 2022 r.] państwa 
członkowskie, przy wsparciu Komisji, 
w ramach swoich konkretnych 
priorytetowych korytarzy sieci przesyłowej 
energii morskiej określonych w załączniku 
I pkt 2, biorąc pod uwagę specyfikę 
i rozwój każdego regionu, wspólnie 
określają cele w zakresie produkcji energii 
z morskich źródeł odnawialnych, która ma 
zostać wdrożona w każdym basenie 
morskim do 2050 r., przy czym etapy 
pośrednie zaplanowano na 2030 r. 
i 2040 r., i uzgadniają współpracę 
w obszarze wspomnianej produkcji, 
uwzględniając swoje krajowe plany 
w dziedzinie energii i klimatu, potencjał 
każdego basenu morskiego w zakresie 
morskich źródeł odnawialnych, ochronę 
środowiska, przystosowanie się do zmiany 
klimatu i inne sposoby wykorzystania 
morza, jak również cele Unii w obszarze 
obniżenia emisyjności. Potencjał każdego 
basenu morskiego w zakresie morskich 
źródeł odnawialnych zostaje określony na 
podstawie sprawozdań sporządzonych 
przez Komisję po zasięgnięciu opinii 
państw członkowskich i innych 
właściwych zainteresowanych stron, na 
sześć miesięcy przed terminem 
przedłożenia wspólnego planu sieci 
przesyłowej energii morskiej dla 
konkretnego korytarza. Porozumienie to 
sporządza się na piśmie w odniesieniu do 
każdego basenu morskiego połączonego 
z terytorium Unii.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia [31 lipca 2023 r.] ENTSO 
energii elektrycznej we współpracy 
z właściwymi OSP, krajowymi organami 
regulacyjnymi i Komisją oraz zgodnie 
z porozumieniem, o którym mowa w ust. 1, 
opracowuje i publikuje plany rozwoju 
zintegrowanej sieci morskiej, 
rozpoczynając od celów na 2050 r., 
uwzględniając etapy pośrednie 
zaplanowane na 2030 r. i 2040 r., dla 
każdego basenu morskiego zgodnie 
z priorytetowymi korytarzami sieci 
przesyłowej energii morskiej określonymi 
w załączniku I, uwzględniając ochronę 
środowiska i inne sposoby wykorzystania 
morza. Wspomniane plany rozwoju 
zintegrowanej sieci morskiej są następnie 
aktualizowane co trzy lata.

2. Do dnia [31 lipca 2023 r.] ENTSO 
energii elektrycznej we współpracy 
z właściwymi OSP, krajowymi organami 
regulacyjnymi, Agencją i Komisją oraz 
zgodnie z porozumieniem, o którym mowa 
w ust. 1, opracowuje i publikuje plany 
rozwoju zintegrowanej sieci morskiej, 
rozpoczynając od celów na 2050 r., 
uwzględniając etapy pośrednie 
zaplanowane na 2030 r. i 2040 r., dla 
każdego basenu morskiego zgodnie 
z priorytetowymi korytarzami sieci 
przesyłowej energii morskiej określonymi 
w załączniku I, uwzględniając ochronę 
środowiska i inne sposoby wykorzystania 
morza, w tym instalacje magazynowania, 
aby zapewnić synergię ze strategiami 
energetycznymi i Zielonym Ładem oraz 
odpowiedzieć na potrzebę zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego, którą 
może spełnić energia ze źródeł 
odnawialnych. Wspomniane plany 
rozwoju zintegrowanej sieci morskiej są 
następnie aktualizowane co cztery lata.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rzeczywiście poniesione koszty 
inwestycyjne, z wyłączeniem kosztów 
utrzymania, związane z projektem 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącym do kategorii 
określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), 
b), c) i e) oraz projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należącymi do kategorii określonej 
w załączniku II pkt 3, jeżeli projekty te 
leżą w kompetencjach krajowych organów 
regulacyjnych, ponoszą odpowiedni 
operatorzy systemów przesyłowych lub 

1. Rzeczywiście poniesione koszty 
inwestycyjne, z wyłączeniem kosztów 
utrzymania, związane z projektem 
będącym przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należącym do kategorii 
określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), b) 
i c) oraz projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
należącymi do kategorii określonej 
w załączniku II pkt 3, jeżeli projekty te 
leżą w kompetencjach krajowych organów 
regulacyjnych, ponoszą odpowiedni 
operatorzy systemów przesyłowych, 
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projektodawcy infrastruktury przesyłowej 
z państw członkowskich, w których projekt 
generuje skutki pozytywne netto, 
a opłacają je – w zakresie, w jakim nie 
pokrywają ich opłaty z tytułu zatorów lub 
inne opłaty – użytkownicy sieci poprzez 
opłaty taryfowe za dostęp do sieci w tych 
państwach członkowskich.

zainteresowani inwestorzy lub 
projektodawcy infrastruktury przesyłowej 
z państw członkowskich, w których projekt 
generuje skutki pozytywne netto, 
a opłacają je – w zakresie, w jakim nie 
pokrywają ich opłaty z tytułu zatorów lub 
inne opłaty – zainteresowani inwestorzy i 
użytkownicy sieci poprzez opłaty taryfowe 
za dostęp do sieci w tych państwach 
członkowskich.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W terminie sześciu miesięcy od 
daty otrzymania przez właściwe krajowe 
organy regulacyjne ostatniego wniosku 
w sprawie inwestycji, po konsultacjach 
z zainteresowanymi projektodawcami 
krajowe organy regulacyjne podejmują 
wspólne skoordynowane decyzje 
w sprawie alokacji kosztów 
inwestycyjnych, jakie poniosą 
poszczególni operatorzy systemów 
przesyłowych w ramach projektu, oraz 
uwzględnieniu tych kosztów w opłatach 
taryfowych. Krajowe organy regulacyjne 
uwzględniają w opłatach taryfowych 
wszystkie rzeczywiście poniesione koszty 
inwestycyjne zgodnie z alokacją kosztów 
inwestycyjnych, jakie poniosą 
poszczególni operatorzy systemów 
przesyłowych w ramach projektu. 
Następnie krajowe organy regulacyjne 
oceniają w stosownych przypadkach, czy 
ze względu na włączenie kosztów 
inwestycyjnych do opłat taryfowych mogą 
wystąpić problemy z przystępnością 
cenową.

4. W terminie sześciu miesięcy od 
daty otrzymania przez właściwe krajowe 
organy regulacyjne ostatniego wniosku 
w sprawie inwestycji, po konsultacjach 
z zainteresowanymi projektodawcami 
krajowe organy regulacyjne podejmują 
wspólne skoordynowane decyzje 
w sprawie alokacji kosztów 
inwestycyjnych, jakie poniosą 
poszczególni operatorzy systemów 
przesyłowych lub zainteresowani 
inwestorzy w ramach projektu, oraz 
uwzględnieniu tych kosztów w opłatach 
taryfowych. Krajowe organy regulacyjne 
uwzględniają w opłatach taryfowych 
wszystkie niezbędnie poniesione koszty 
inwestycyjne zgodnie z alokacją kosztów 
inwestycyjnych, jakie poniosą 
poszczególni operatorzy systemów 
przesyłowych w ramach projektu. 
Następnie krajowe organy regulacyjne 
oceniają w stosownych przypadkach, czy 
ze względu na włączenie kosztów 
inwestycyjnych do opłat taryfowych mogą 
wystąpić problemy z przystępnością 
cenową, mogące prowadzić do ubóstwa 
energetycznego.
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Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podejmując decyzję w sprawie 
przyznania zachęt, o których mowa 
w ust. 1, krajowe organy regulacyjne 
uwzględniają wyniki analizy kosztów 
i korzyści sporządzonej z zastosowaniem 
metodyki opracowanej zgodnie z art. 11, 
a w szczególności regionalne lub 
ogólnounijne pozytywne efekty zewnętrzne 
projektu. Krajowe organy regulacyjne 
przeprowadzają dalszą analizę 
szczególnych rodzajów ryzyka 
ponoszonych przez projektodawców, 
zastosowanych środków zmniejszających 
ryzyko i uzasadnienia profilu ryzyka 
w kontekście pozytywnych skutków netto 
projektu w zestawieniu z rozwiązaniem 
alternatywnym o niższym poziomie 
ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów 
ryzyka należy w szczególności ryzyko 
związane z nowymi technologiami 
przesyłu, zarówno lądowymi, jak 
i morskimi, ryzyko związane z niepełnym 
zwrotem kosztów oraz ryzyko związane 
z rozwojem.

2. Podejmując decyzję w sprawie 
przyznania zachęt, o których mowa 
w ust. 1, krajowe organy regulacyjne 
uwzględniają wyniki analizy kosztów 
i korzyści sporządzonej z zastosowaniem 
metodyki opracowanej zgodnie z art. 11, 
a w szczególności regionalne lub 
ogólnounijne pozytywne efekty zewnętrzne 
projektu. Krajowe organy regulacyjne 
przeprowadzają dalszą analizę 
szczególnych rodzajów ryzyka 
ponoszonych przez projektodawców, 
zastosowanych środków zmniejszających 
ryzyko i uzasadnienia profilu ryzyka 
w kontekście pozytywnych skutków netto 
projektu w zestawieniu z rozwiązaniem 
alternatywnym o niższym poziomie 
ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów 
ryzyka należy w szczególności ryzyko 
związane z nowymi technologiami 
przesyłu i dystrybucji, zarówno lądowymi, 
jak i morskimi, ryzyko związane 
z niepełnym zwrotem kosztów oraz ryzyko 
związane z rozwojem.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należące do 
kategorii określonych w załączniku II pkt 1 
lit. a), b), c) i e) oraz załączniku II pkt 3, 
z wyłączeniem projektów dotyczących 
magazynowania energii elektrycznej 
w zbiornikach elektrowni szczytowo-
pompowych, również kwalifikują się do 
unijnej pomocy finansowej w formie 

2. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należące do 
kategorii określonych w załączniku II pkt 1 
lit. a), b), c) i e) oraz załączniku II pkt 3 
również kwalifikują się do unijnej pomocy 
finansowej w formie dotacji na roboty, 
w przypadku gdy spełniają wszystkie 
następujące kryteria:
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dotacji na roboty, w przypadku gdy 
spełniają wszystkie następujące kryteria:

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) analiza kosztów i korzyści danego 
projektu przeprowadzona zgodnie z art. 16 
ust. 3 lit. a) dostarcza dowodów na 
istnienie znaczących pozytywnych efektów 
zewnętrznych, takich jak bezpieczeństwo 
dostaw, elastyczność systemu, solidarność 
lub innowacje;

a) analiza kosztów i korzyści danego 
projektu przeprowadzona zgodnie z art. 16 
ust. 3 lit. a) dostarcza dowodów na 
istnienie znaczących pozytywnych efektów 
zewnętrznych, takich jak bezpieczeństwo 
dostaw, elastyczność systemu, solidarność, 
rozwój regionalny lub innowacje;

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należące do 
kategorii określonych w załączniku II pkt 1 
lit. d), pkt 2 i 5 również kwalifikują się do 
unijnej pomocy finansowej w formie 
dotacji na roboty, jeżeli zainteresowani 
projektodawcy mogą wyraźnie wykazać 
znaczące pozytywne efekty zewnętrzne, 
takie jak bezpieczeństwo dostaw, 
elastyczność systemu, solidarność lub 
innowacje, wywoływane przez projekty 
oraz przedstawić jednoznaczne dowody na 
ich brak opłacalności ekonomicznej, 
zgodnie z analizą kosztów i korzyści, 
planem operacyjnym i ocenami 
przeprowadzonymi w szczególności przez 
potencjalnych inwestorów lub 
kredytodawców, lub – w stosownych 
przypadkach – przez krajowy organ 
regulacyjny.

4. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należące do 
kategorii określonych w załączniku II pkt 1 
lit. d), pkt 2 i 5 również kwalifikują się do 
unijnej pomocy finansowej w formie 
dotacji na roboty, jeżeli zainteresowani 
projektodawcy mogą wyraźnie wykazać 
znaczące pozytywne efekty zewnętrzne, 
takie jak bezpieczeństwo dostaw, 
elastyczność systemu, solidarność, rozwój 
regionalny lub innowacje, wywoływane 
przez projekty oraz przedstawić 
jednoznaczne dowody na ich brak 
opłacalności ekonomicznej, zgodnie 
z analizą kosztów i korzyści, planem 
operacyjnym i ocenami przeprowadzonymi 
w szczególności przez potencjalnych 
inwestorów lub kredytodawców, lub – 
w stosownych przypadkach – przez 
krajowy organ regulacyjny.
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Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż w dniu 31 grudnia 2027 r. 
Komisja publikuje sprawozdanie 
z realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz przedłoży je Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. W sprawozdaniu 
takim przedstawiona zostanie ocena:

Nie później niż w dniu 31 grudnia 2027 r. 
Komisja publikuje sprawozdanie 
z realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz przedłoży je Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Sprawozdanie 
uwzględnia wyniki analizy kosztów i 
korzyści sporządzonej zgodnie z art. 11 dla 
ogólnounijnych dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci i projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
należących do kategorii określonych w 
załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) oraz 
pkt 3 i zostaje w nim uwzględniona ocena:

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dane na temat głównych 
przewidywanych korzyści wynikających 
z projektów i kosztów projektów, 
z wyjątkiem wszelkich szczególnie 
chronionych informacji handlowych;

c) dane na temat głównych 
przewidywanych korzyści wynikających 
z projektów i kosztów projektów zgodnie z 
analizą kosztów i korzyści sporządzoną 
zgodnie z art. 11, z wyjątkiem wszelkich 
szczególnie chronionych informacji 
handlowych;

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część 3 – punkt 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektrolizery: wspieranie wdrażania 
zastosowań do celów przetwarzania energii 
elektrycznej w gaz służących do 

Instalacje przetwarzania energii 
elektrycznej w gaz, w tym elektrolizery: 
wspieranie wdrażania zastosowań do celów 
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umożliwienia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i przyczyniających się do 
bezpiecznego, wydajnego i niezawodnego 
funkcjonowania systemu oraz integracji 
inteligentnych systemów energetycznych. 
Zainteresowane państwa członkowskie: 
Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, 
Czechy, Grecja, Niemcy, Polska, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy.

przetwarzania energii elektrycznej w gaz 
służących do umożliwienia redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i przyczyniających 
się do bezpiecznego, wydajnego 
i niezawodnego funkcjonowania systemu 
oraz integracji inteligentnych systemów 
energetycznych. Zainteresowane państwa 
członkowskie: Austria, Bułgaria, 
Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Niemcy, 
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Węgry i Włochy.

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część 3 – punkt 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) Połączenia międzysystemowe dla 
wodoru w Europie Środkowo-Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej: infrastruktura 
wodorowa umożliwiająca powstanie 
zintegrowanej wodorowej sieci 
szkieletowej łączącej państwa w regionie 
i zaspokajającej ich szczególne potrzeby 
infrastrukturalne w zakresie wodoru 
poprzez wsparcie powstania ogólnounijnej 
sieci transportu wodoru.

9) Połączenia międzysystemowe dla 
wodoru w Europie Środkowo-Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej: infrastruktura 
wodorowa, w tym do tymczasowego 
wykorzystywania mieszanki wodoru z 
gazem, przekształcona infrastruktura 
gazowa lub wszelkie inne rozwiązania dla 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
słabiej połączonych, peryferyjnych lub 
odizolowanych państw członkowskich i 
regionów, takich jak wyspy, 
umożliwiające powstanie zintegrowanej 
wodorowej sieci szkieletowej łączącej 
bezpośrednio lub pośrednio (w tym przez 
terytorium państw trzecich) państwa 
w regionie i zaspokajającej ich szczególne 
potrzeby infrastrukturalne w zakresie 
wodoru poprzez wsparcie powstania 
ogólnounijnej sieci transportu wodoru.

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część 3 – punkt 9 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektrolizery: wspieranie wdrażania Instalacje przetwarzania energii 
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zastosowań do celów przetwarzania energii 
elektrycznej w gaz służących do 
umożliwienia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i przyczyniających się do 
bezpiecznego, wydajnego i niezawodnego 
funkcjonowania systemu oraz integracji 
inteligentnych systemów energetycznych. 
Zainteresowane państwa członkowskie: 
Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, 
Czechy, Grecja, Niemcy, Polska, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy.

elektrycznej w gaz, w tym elektrolizery: 
wspieranie wdrażania zastosowań do celów 
przetwarzania energii elektrycznej w gaz 
służących do umożliwienia redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i przyczyniających 
się do bezpiecznego, wydajnego 
i niezawodnego funkcjonowania systemu 
oraz integracji inteligentnych systemów 
energetycznych. Zainteresowane państwa 
członkowskie: Austria, Bułgaria, 
Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Niemcy, 
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Węgry i Włochy.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część 3 – punkt 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich w odniesieniu do 
wodoru: infrastruktura wodorowa 
umożliwiająca powstanie zintegrowanej 
wodorowej sieci szkieletowej łączącej 
państwa w regionie i zaspokajającej ich 
szczególne potrzeby infrastrukturalne 
w zakresie wodoru poprzez wsparcie 
powstania ogólnounijnej sieci transportu 
wodoru.

10) Plan działań w zakresie połączeń 
międzysystemowych na rynku energii 
państw bałtyckich w odniesieniu do 
wodoru: infrastruktura wodorowa i 
przekształcenie istniejącej infrastruktury 
gazu ziemnego w celu umożliwienia 
powstania zintegrowanej wodorowej sieci 
szkieletowej łączącej państwa w regionie 
i zaspokajającej ich szczególne potrzeby 
infrastrukturalne w zakresie wodoru 
poprzez wsparcie powstania ogólnounijnej 
sieci transportu wodoru.

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część 4 – punkt 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Transgraniczne sieci dwutlenku 
węgla: stworzenie infrastruktury transportu 
dwutlenku węgla między państwami 
członkowskimi i w relacji z sąsiadującymi 
państwami trzecimi w ramach stosowania 
wychwytywania i składowania dwutlenku 

12) Transgraniczne sieci dwutlenku 
węgla: stworzenie infrastruktury transportu 
i składowania dwutlenku węgla między 
państwami członkowskimi i w relacji z 
sąsiadującymi państwami trzecimi w 
ramach stosowania wychwytywania i 
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węgla. składowania dwutlenku węgla.

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część 4 – punkt 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) Inteligentne sieci gazowe: przyjęcie 
technologii inteligentnych sieci gazowych 
w całej Unii, aby skutecznie włączyć 
różnorodne odnawialne i niskoemisyjne 
źródła gazu do sieci gazowej, wesprzeć 
rozpowszechnienie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie zarządzania siecią 
ułatwiających integrację inteligentnego 
sektora energetycznego i reakcję na popyt.

13) Inteligentne sieci gazowe: przyjęcie 
technologii inteligentnych sieci gazowych 
w całej Unii, aby skutecznie włączyć 
różnorodne odnawialne i niskoemisyjne 
źródła gazu do sieci gazowej, w 
szczególności w postaci mieszanek takich 
gazów z metanem, wesprzeć 
rozpowszechnienie innowacyjnych 
rozwiązań cyfrowych, technologicznych, 
mechanicznych lub konstrukcyjnych 
w zakresie zarządzania siecią 
ułatwiających integrację inteligentnego 
sektora energetycznego i reakcję na popyt.

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część 4 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) Infrastruktura gazu ziemnego: 
ukończenie projektów infrastruktury 
gazu, których celem jest zwiększenie 
integracji rynku, bezpieczeństwa dostaw i 
konkurencji oraz które przyczyniają się do 
zrównoważoności.
Zainteresowane państwa członkowskie: 
wszystkie.

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część 4 – punkt 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



RR\1240105PL.docx 359/379 PE691.151v02-00

PL

13b) Wdrożenie sieci gazowej: 
realizacja wybranych projektów 
dotyczących infrastruktury gazu, którym 
przyznano już status projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
zgodnie z poprzednim rozporządzeniem 
lub w przypadku których można wykazać, 
że są na zaawansowanym etapie realizacji 
lub procedury uzyskania pozwolenia, lub 
które mogą przyczyniać się, w 
przejściowym okresie do 2040 r., do 
promowania wodoru oraz gazów 
odnawialnych i niskoemisyjnych.

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) systemy i części składowe 
integrujące ICT poprzez operacyjne 
platformy cyfrowe, systemy sterujące 
i technologie czujników zarówno na 
poziomie przesyłu, jak i na poziomie 
dystrybucji systemami średniego napięcia, 
za pośrednictwem których dąży się do 
powstania bardziej wydajnych 
i inteligentnych sieci przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej, zwiększenia zdolności 
do integracji nowych form wytwarzania, 
magazynowania i poboru oraz 
ułatwiających tworzenie nowych modeli 
biznesowych i struktur rynku;

d) systemy i części składowe 
integrujące ICT poprzez operacyjne 
platformy cyfrowe, systemy sterujące 
i technologie czujników zarówno na 
poziomie przesyłu, jak i na poziomie 
dystrybucji systemami średniego napięcia, 
za pośrednictwem których dąży się do 
powstania bardziej wydajnych 
i inteligentnych sieci przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej, zwiększenia zdolności 
do integracji nowych form wytwarzania, 
magazynowania, reagowania na popyt 
(np. pompy ciepła i pojazdy elektryczne) i 
poboru oraz ułatwiających tworzenie 
nowych modeli biznesowych i struktur 
rynku;

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkie z poniższych urządzeń lub 
instalacji mających na celu umożliwienie 

a) wszelkie z poniższych urządzeń lub 
instalacji mających na celu umożliwienie i 
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i ułatwienie włączenia odnawialnych 
i niskoemisyjnych gazów (w tym 
biometanu i wodoru) do sieci: cyfrowe 
systemy i części składowe integrujące ICT, 
systemy sterujące i technologie czujników 
służące interaktywnemu i inteligentnemu 
monitorowaniu, pomiarowi i kontroli 
jakości produkcji, przesyłu, dystrybucji 
i poboru gazu w sieci gazowej 
i zarządzaniu nimi. Ponadto takie projekty 
mogą obejmować również urządzenia 
umożliwiające przepływy zwrotne 
z poziomu dystrybucji do poziomu 
przesyłu oraz związane z nimi niezbędne 
modernizacje istniejącej sieci.

ułatwienie włączenia odnawialnych i 
niskoemisyjnych gazów (w tym biogazu, 
biometanu, gazu syntezowego, metanu 
syntezowego i wodoru) oraz ich mieszanek 
z metanem do sieci: cyfrowe systemy i 
części składowe integrujące ICT, systemy 
sterujące i technologie czujników służące 
interaktywnemu i inteligentnemu 
monitorowaniu, pomiarowi i kontroli 
jakości produkcji, przesyłu, dystrybucji, 
magazynowania i poboru gazu w sieci 
gazowej i zarządzaniu nimi. Ponadto takie 
projekty mogą obejmować również 
przyłącza z instalacji produkujących gazy 
odnawialne i niskoemisyjne do sieci 
przesyłowych lub dystrybucyjnych, 
urządzenia umożliwiające przepływy 
zwrotne z poziomu dystrybucji do poziomu 
przesyłu i z rurociągów o różnej 
przepustowości oraz związane z nimi 
niezbędne aktualizacje sieci, w tym 
modernizację, przekształcenie i 
zwiększanie zdolności.

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) gazociągi przesyłowe do transportu 
wodoru, zapewniające dostęp do wielu 
użytkowników sieci na przejrzystych 
i niedyskryminacyjnych zasadach, które 
obejmują głównie rurociągi wodorowe 
wysokiego ciśnienia, z wyjątkiem 
rurociągów do lokalnej dystrybucji 
wodoru;

a) gazociągi przesyłowe do transportu 
wodoru, łącznie z przekształconą i 
zmodernizowaną infrastrukturą gazową, 
zapewniające dostęp do wielu 
użytkowników sieci na przejrzystych 
i niedyskryminacyjnych zasadach, które 
obejmują głównie rurociągi wodorowe 
wysokiego ciśnienia, z wyjątkiem 
rurociągów do lokalnej dystrybucji 
wodoru;

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podziemne obiekty magazynowe 
połączone z rurociągami wodorowymi 
wysokiego ciśnienia, o których mowa 
w lit. a);

b) podziemne obiekty magazynowe 
połączone z rurociągami wodorowymi 
wysokiego ciśnienia i zmodernizowaną 
infrastrukturą, o których mowa w lit. a);

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obiekty służące do odbioru, 
magazynowania oraz regazyfikacji lub 
rozprężania skroplonego wodoru lub 
wodoru trwale obecnego w innych 
substancjach chemicznych w celu 
wprowadzenia wodoru do sieci;

c) obiekty służące do odbioru, 
magazynowania oraz regazyfikacji lub 
rozprężania skroplonego wodoru lub w 
okresie przejściowym wodoru zmieszanego 
ze skroplonym gazem ziemnym i trwale 
obecnego w innych substancjach 
chemicznych w celu wprowadzenia 
wodoru lub jego mieszanki z gazem 
ziemnym do sieci;

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 – litera d – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie urządzenia lub instalacje 
istotne dla pewnej, bezpiecznej 
i efektywnej eksploatacji instalacji 
wodorowej lub zapewniające 
dwukierunkową przepustowość, w tym 
tłocznie gazu.

d) wszelkie urządzenia lub instalacje 
istotne dla pewnej, bezpiecznej i 
efektywnej eksploatacji instalacji 
wodorowej lub zapewniające 
dwukierunkową przepustowość, w tym 
tłocznie gazu;

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) rurociągi przesyłowe lub obiekty 
służące do odbioru, magazynowania oraz 
regazyfikacji lub rozprężania skroplonego 
gazu ziemnego (LNG) lub wszelkie 
urządzenia lub instalacje niezbędne do 
tego, by system mógł funkcjonować w 
sposób pewny, bezpieczny i efektywny, 
pozwalające na wykorzystanie w okresie 
przejściowym metanu i wodoru w celu 
odejścia od bardziej emisyjnych paliw (w 
szczególności węgla kamiennego, węgla 
brunatnego i ropy naftowej), 
zapewniające przejrzysty i 
niedyskryminujący dostęp do sieci dla 
wielu użytkowników, pod warunkiem że 
po zakończeniu budowy inwestycje te będą 
gotowe do obsługi wodoru w przyszłości;

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) instalacje do reformingu parowego 
metanu, w połączeniu z instalacjami 
CCS/CCUS i instalacjami do pirolizy 
metanu.

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie obiekty wymienione w lit. a), b), 
c) i d) mogą być nowo wybudowanymi 
obiektami lub obiektami przekształconymi 
z gazu ziemnego przeznaczonymi dla 
wodoru lub połączeniem tych dwóch 
rodzajów.

Wszelkie obiekty wymienione w lit. a), b), 
c), d), da) i db) mogą być nowo 
wybudowanymi obiektami lub obiektami 
przekształconymi z gazu ziemnego 
przeznaczonymi dla wodoru lub 
połączeniem tych dwóch rodzajów. Mogą 
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być one wykorzystywane w okresie 
przejściowym do celów mieszania wodoru 
z metanem, do czasu wystąpienia 
wystarczającego popytu na rynku, aby 
zapewnić opłacalność ekonomiczną 
czystego wodoru.
Wdrożenie przepisów zawartych w pkt 3 
należy dokładnie ocenić, z 
uwzględnieniem punktu wyjścia, różnych 
warunków gospodarczych, społecznych i 
ekologicznych oraz zdolności sektora 
energetycznego danego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) w przypadku gazu ziemnego: 
infrastruktura, urządzenia, instalacje lub 
usługi będące częścią projektów 
dotyczących gazu ziemnego, które znalazły 
się na czwartej lub piątej liście unijnej, 
sporządzonej na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr 347/2013, i nie zostały jeszcze 
ukończone i które fizycznie zakończą 
odizolowanie państwa członkowskiego od 
sieci gazowej UE.

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Część 1 – punkt 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Jeżeli chodzi o infrastrukturę 
energetyczną wchodzącą w zakres 
kompetencji krajowych organów 
regulacyjnych, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, krajowych organów 
regulacyjnych, OSP, jak również Komisji, 

1) Jeżeli chodzi o infrastrukturę 
energetyczną wchodzącą w zakres 
kompetencji krajowych organów 
regulacyjnych, w skład każdej grupy 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, w tym szczebla 
regionalnego, krajowych organów 
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Agencji i w stosownych przypadkach 
ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO 
gazu.

regulacyjnych, OSP, OSD, jak również 
Komisji, Agencji i w stosownych 
przypadkach ENTSO energii elektrycznej 
lub ENTSO gazu, przedstawicieli sektora 
wodoru, sektora energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych i dostawców 
rozwiązań w zakresie elastyczności.

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Część 1 – punkt 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku pozostałych kategorii 
infrastruktury energetycznej w skład 
każdej grupy wchodzą przedstawiciele 
państw członkowskich, projektodawców 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi 
w załączniku I oraz Komisji.

W przypadku pozostałych kategorii 
infrastruktury energetycznej w skład 
każdej grupy wchodzą przedstawiciele 
państw członkowskich, w tym ze szczebla 
regionalnego i lokalnego, projektodawców 
zainteresowanych każdorazowo 
odpowiednimi priorytetami wskazanymi w 
załączniku I oraz Komisji.

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Część 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) w zależności od liczby projektów 
proponowanych do listy unijnej, luk 
w infrastrukturze regionalnej i zmian na 
rynku grupy oraz ich organy decyzyjne 
w stosownych przypadkach mogą się 
dzielić, łączyć lub odbywać posiedzenia 
w różnych składach, aby omawiać sprawy 
wspólne dla wszystkich grup lub dotyczące 
wyłącznie określonych regionów. Sprawy 
tego rodzaju mogą obejmować kwestie 
istotne dla spójności między regionami lub 
ryzyka, że liczba proponowanych 
projektów zapisanych w projektach list 
regionalnych przekroczy poziom 
umożliwiający zarządzanie nimi.

2) w zależności od liczby projektów 
proponowanych do listy unijnej, luk 
w infrastrukturze regionalnej i zmian na 
rynku grupy oraz ich organy decyzyjne 
w stosownych przypadkach mogą się 
dzielić, łączyć lub odbywać posiedzenia 
w różnych składach, aby omawiać sprawy 
wspólne dla wszystkich grup lub dotyczące 
wyłącznie określonych regionów. Sprawy 
tego rodzaju mogą obejmować kwestie 
istotne dla spójności między regionami lub 
ryzyka, że liczba proponowanych 
projektów zapisanych w projektach list 
regionalnych przekroczy poziom 
umożliwiający zarządzanie nimi. Aby 
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zapewnić spójny rozwój sieci, operatorzy 
systemu przesyłowego będą mieli 
możliwość koordynowania w grupach 
regionalnych – wraz z właściwymi 
krajowymi organami regulacyjnymi i 
właściwymi państwami członkowskimi – 
opinii w sprawie projektów, dla których 
nie są projektodawcami, ale które są 
realizowane w ich kraju i tworzą 
potrzebne synergie z krajowymi 
strategiami rozwoju i polityką spójności.

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Część 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Każda grupa zaprasza, 
w stosownych przypadkach, organizacje 
reprezentujące odpowiednie 
zainteresowane strony – a jeżeli uzna to za 
stosowne, bezpośrednio zainteresowane 
strony – w tym producentów, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, dostawców 
i konsumentów, a także organizacje 
działające na rzecz ochrony środowiska. 
Grupa może organizować posiedzenia lub 
konsultacje w przypadkach, w których jest 
to właściwe ze względu na wykonanie jej 
zadań.

5) Każda grupa zaprasza organizacje 
reprezentujące odpowiednie 
zainteresowane strony – a jeżeli uzna to za 
stosowne, bezpośrednio zainteresowane 
strony – w tym producentów, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, dostawców, 
konsumentów, a także organizacje 
działające na rzecz ochrony środowiska, 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
oraz stosownych badaczy i niezależnych 
naukowców. W trakcie procesu 
konsultacji grupa dąży do uwzględnienia 
różnych szczebli terytorialnych, w tym 
europejskiego, krajowego, 
transgranicznego, regionalnego lub 
lokalnego. Wykluczony jest konflikt 
interesów. Grupa może organizować 
posiedzenia lub konsultacje w 
przypadkach, w których jest to właściwe ze 
względu na wykonanie jej zadań.

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Część 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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4) Z dniem 1 stycznia 2024 r. 
proponowane projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
dotyczące wodoru i należące do kategorii 
określonych w załączniku II pkt 3 stanowią 
element ostatniego dostępnego 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci gazu opracowanego przez 
ENTSO gazu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

4) Z dniem 1 stycznia 2024 r. 
proponowane projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
dotyczące wodoru i należące do kategorii 
określonych w załączniku II pkt 3 stanowią 
element ostatniego dostępnego 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci opracowanego przez Agencję 
w ścisłej współpracy z projektodawcami 
projektów związanych z wodorem.

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Część 2 – punkt 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Do dnia 30 czerwca 2022 r., 
a następnie w odniesieniu do każdego 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci ENTSO energii elektrycznej 
i ENTSO gazu wydają zaktualizowane 
wytyczne dotyczące włączenia projektów 
do ich odpowiednich ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci, 
o których mowa w pkt 3) i 4), aby 
zapewnić równe traktowanie 
i przejrzystość procesu. W odniesieniu do 
wszystkich projektów uwzględnionych 
w obowiązującej wówczas unijnej liście 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w wytycznych 
określa się uproszczony proces 
automatycznego włączania do 
ogólnounijnych dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci, z uwzględnieniem 
dokumentacji i danych już przedłożonych 
w ramach poprzednich procesów 
związanych z ogólnounijnymi 
dziesięcioletnimi planami rozwoju sieci, 
o ile zawarte w nich informacje pozostają 
aktualne.

5) Do dnia 30 czerwca 2022 r., a 
następnie w odniesieniu do każdego 
ogólnounijnego dziesięcioletniego planu 
rozwoju sieci Agencja wydaje 
zaktualizowane wytyczne dotyczące 
włączenia projektów do ich odpowiednich 
ogólnounijnych dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci, o których mowa w pkt 3) i 
4), aby zapewnić równe traktowanie i 
przejrzystość procesu. W odniesieniu do 
wszystkich projektów uwzględnionych w 
obowiązującej wówczas unijnej liście 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w wytycznych 
określa się uproszczony proces 
automatycznego włączania do 
ogólnounijnych dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci, z uwzględnieniem 
dokumentacji i danych już przedłożonych 
w ramach poprzednich procesów 
związanych z ogólnounijnymi 
dziesięcioletnimi planami rozwoju sieci, o 
ile zawarte w nich informacje pozostają 
aktualne. 

Poprawka 142
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Część 2 – punkt 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed publikacją ostatecznej wersji 
wytycznych ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu konsultują się z Komisją 
i Agencją w sprawie swoich odpowiednich 
projektów wytycznych dotyczących 
włączenia projektów do ogólnounijnych 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci 
oraz należycie uwzględniają zalecenia 
przekazane przez Komisję i Agencję.

Przed publikacją ostatecznej wersji 
wytycznych ENTSO energii elektrycznej i 
ENTSO gazu konsultują się z państwami 
członkowskimi właściwej grupy w 
odniesieniu do strategii rozwoju na 
szczeblu regionalnym i krajowym, z 
Komisją i Agencją w sprawie swoich 
odpowiednich projektów wytycznych 
dotyczących włączenia projektów do 
ogólnounijnych dziesięcioletnich planów 
rozwoju sieci oraz należycie uwzględniają 
zalecenia przekazane przez państwa 
członkowskie, Komisję i Agencję.

Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Część 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu dwutlenku węgla należące do 
kategorii określonej w załączniku II pkt 5 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 
podmioty wyznaczone przez te państwa 
jako stanowiące element planu 
opracowanego przez co najmniej dwa 
państwa członkowskie, który ma na celu 
rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i magazynowania dwutlenku 
węgla.

6) Proponowane projekty dotyczące 
przesyłu i składowania dwutlenku węgla 
należące do kategorii określonej w 
załączniku II pkt 5 są przedstawiane 
Komisji przez zainteresowane państwa 
członkowskie lub podmioty wyznaczone 
przez te państwa jako stanowiące element 
planu opracowanego przez co najmniej 
dwa państwa członkowskie, który ma na 
celu rozwój transgranicznej infrastruktury 
przesyłu i magazynowania dwutlenku 
węgla.

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Część 2 – punkt 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) jeżeli grupa uzna, że projekt ma 
duże znaczenie dla rozwoju co najmniej 
dwóch innych państw członkowskich oraz 
dla zmniejszenia różnic społecznych i 
gospodarczych, proponowany projekt 
uznaje się za zatwierdzony, jeżeli 
projektodawca i inwestorzy mogą 
finansować projekt na terytorium państwa 
członkowskiego, które nie popiera 
projektu oraz jeżeli projekt jest zgodny z 
zasadą „nie czyń poważnych szkód”; 
zainteresowane państwo członkowskie 
stosuje zasady i przepisy dotyczące 
wydawania pozwoleń na projekty będące 
przedmiotem wspólnego lub wzajemnego 
zainteresowania.

Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Część 2 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Grupa zbiera się w celu 
rozpatrzenia i sporządzenia rankingu 
proponowanych projektów 
z uwzględnieniem oceny przedstawionej 
przez organy regulacyjne lub Komisję 
w odniesieniu do projektów, które nie 
wchodzą w zakres właściwości krajowych 
organów regulacyjnych.

11) Grupa zbiera się w celu 
rozpatrzenia i sporządzenia rankingu 
proponowanych projektów w oparciu o 
przejrzystą ocenę projektów, przy 
zastosowaniu kryteriów określonych w art. 
4, z uwzględnieniem oceny przedstawionej 
przez organy regulacyjne lub Komisję 
w odniesieniu do projektów, które nie 
wchodzą w zakres właściwości krajowych 
organów regulacyjnych.

Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Projektem o znaczących skutkach 1) Projektem o znaczących skutkach 
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transgranicznych jest projekt na terytorium 
państwa członkowskiego, który spełnia 
następujące warunki:

transgranicznych lub mogącym 
potencjalnie spowodować takie skutki jest 
projekt na terytorium państwa 
członkowskiego, który spełnia następujące 
warunki:

Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej – projekt zwiększa zdolność 
przesyłową sieci lub zdolność dostępową 
dla przepływów handlowych na granicy 
między tym państwem członkowskim 
i jednym lub kilkoma innymi państwami 
członkowskimi, przynosząc w efekcie 
wzrost transgranicznej zdolności 
przesyłowej sieci na granicy z tym 
państwem członkowskim i jednym lub 
kilkoma innymi państwami członkowskimi 
o co najmniej 500 MW w porównaniu 
z sytuacją, gdyby nie nastąpiło oddanie do 
użytku danego projektu;

a) w przypadku przesyłu energii 
elektrycznej – projekt zwiększa zdolność 
przesyłową sieci lub zdolność dostępową 
dla przepływów handlowych na granicy 
między tym państwem członkowskim i 
jednym lub kilkoma innymi państwami 
członkowskimi, przynosząc w efekcie 
wzrost transgranicznej zdolności 
przesyłowej sieci na granicy z tym 
państwem członkowskim i jednym lub 
kilkoma innymi państwami członkowskimi 
o co najmniej 500 MW w porównaniu z 
sytuacją, gdyby nie nastąpiło oddanie do 
użytku danego projektu, lub zmniejsza 
izolację energetyczną systemu 
niepołączonego z innymi w co najmniej 
jednym państwie członkowskim, w tym 
poprawia połączenia między wyspami lub 
między wyspami a częścią kontynentalną, 
lub zwiększa bezpieczeństwo energetyczne 
regionu;

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych – projekt dotyczy 
urządzeń i instalacji wysokiego i średniego 
napięcia. W realizacji projektu biorą udział 

c) w przypadku inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych – projekt dotyczy 
urządzeń i instalacji wysokiego i średniego 
napięcia. W realizacji projektu biorą udział 
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operatorzy systemu przesyłowego, 
operatorzy systemu przesyłowego i 
dystrybucyjnego lub operatorzy systemu 
dystrybucyjnego z co najmniej dwóch 
państw członkowskich. Operatorzy 
systemu dystrybucyjnego mogą być 
zaangażowani jedynie przy wsparciu 
operatorów systemu przesyłowego z co 
najmniej dwóch państw członkowskich, 
którzy są ściśle związani z projektem 
i gwarantują interoperacyjność. Projekt 
obejmuje co najmniej 50 000 
użytkowników, wytwórców, konsumentów 
lub prosumentów energii elektrycznej na 
obszarze pobierającym co najmniej 300 
GWh rocznie, z czego co najmniej 20 % 
pochodzi ze źródeł odnawialnych, których 
wydajność jest zmienna;

operatorzy systemu przesyłowego, 
operatorzy systemu przesyłowego i 
dystrybucyjnego lub operatorzy systemu 
dystrybucyjnego z co najmniej dwóch 
państw członkowskich. Operatorzy 
systemu dystrybucyjnego mogą być 
zaangażowani, pod warunkiem że 
gwarantują interoperacyjność, a ich 
inwestycje mają znaczące skutki 
transgraniczne lub mogą potencjalnie 
mieć takie skutki. Projekt obejmuje co 
najmniej 50 000 użytkowników, 
wytwórców, konsumentów lub 
prosumentów energii elektrycznej lub w 
strategii rozwoju regionu i będących w 
toku projektach założono, że w bliskiej 
przyszłości populacja wzrośnie do co 
najmniej 50 000 użytkowników, 
wytwórców, konsumentów lub 
prosumentów na obszarze pobierającym co 
najmniej 300 GWh rocznie, z czego co 
najmniej 20 % pochodzi ze źródeł 
odnawialnych, których wydajność jest 
zmienna. Projekt może również mieć 
oddziaływanie transgraniczne, choć nie 
musi obejmować fizycznej wspólnej 
granicy;

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pomiar bezpieczeństwa dostaw, 
interoperacyjności i poziomu 
bezpieczeństwa eksploatacji systemu 
dokonywany zgodnie z zasadami analizy 
przedstawionej w ostatnim dostępnym 
ogólnounijnym dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci energii elektrycznej, 
w szczególności poprzez ocenę skutków 
projektu w zakresie oczekiwanego czasu 
niepokrycia zapotrzebowania dla 
analizowanego obszaru w rozumieniu 
załącznika V, w ujęciu według 
wystarczalności zdolności wytwórczych 

c) pomiar bezpieczeństwa dostaw, 
interoperacyjności i poziomu 
bezpieczeństwa eksploatacji systemu 
dokonywany zgodnie z zasadami analizy 
przedstawionej w ostatnim dostępnym 
ogólnounijnym dziesięcioletnim planie 
rozwoju sieci energii elektrycznej, 
w szczególności poprzez ocenę skutków 
projektu w zakresie oczekiwanego czasu 
niepokrycia zapotrzebowania dla 
analizowanego obszaru w rozumieniu 
załącznika V, w ujęciu według 
wystarczalności zdolności wytwórczych 
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i przesyłowych dla zestawu 
charakterystycznych okresów obciążenia, 
z uwzględnieniem oczekiwanych zmian 
ekstremalnych zjawisk pogodowych 
związanych z klimatem i ich wpływu na 
odporność infrastruktury. W stosownym 
przypadku mierzony jest wpływ projektu 
na niezależną i niezawodną kontrolę 
działania systemu i usług.

i przesyłowych dla zestawu 
charakterystycznych okresów obciążenia, 
z uwzględnieniem oczekiwanych zmian 
ekstremalnych zjawisk pogodowych 
związanych z klimatem i ich wpływu na 
odporność infrastruktury, oczekiwanych 
zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym 
obszaru oraz oczekiwanego istotnego 
wzrostu zapotrzebowania na moc 
w sektorze transportu, w szczególności 
w przypadku pojazdów elektrycznych 
poruszających się po autostradach 
i obszarach miejskich. W stosownym 
przypadku mierzony jest wpływ projektu 
na niezależną i niezawodną kontrolę 
działania systemu i usług.

Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Bezpieczeństwo dostaw: Pomiaru 
na potrzeby tego kryterium dokonuje się na 
podstawie poziomu strat w sieciach 
dystrybucyjnych lub przesyłowych, 
procentowego współczynnika 
wykorzystania (tj. średniego obciążenia) 
elementów sieci elektroenergetycznej, 
dostępności elementów sieci (w związku 
z planowanymi i nieplanowanymi 
czynnościami konserwacyjnymi) oraz ich 
wpływu na funkcjonowanie sieci, czasu 
trwania i częstotliwości zakłóceń, w tym 
związanych z klimatem.

b) Bezpieczeństwo dostaw: Pomiaru 
na potrzeby tego kryterium dokonuje się na 
podstawie poziomu strat w sieciach 
dystrybucyjnych lub przesyłowych, 
procentowego współczynnika 
wykorzystania (tj. średniego obciążenia) 
elementów sieci elektroenergetycznej, 
dostępności elementów sieci (w związku 
z planowanymi i nieplanowanymi 
czynnościami konserwacyjnymi) oraz ich 
wpływu na funkcjonowanie sieci, czasu 
trwania i częstotliwości zakłóceń, w tym 
związanych z klimatem oraz oczekiwanych 
zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym 
obszaru i ich wpływu na zapotrzebowanie.

Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) Pomiaru zrównoważonego 
charakteru projektu dokonuje się na 
podstawie jego wkładu w: ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych w ramach 
poszczególnych zastosowań końcowych, 
na przykład w przemyśle lub transporcie;  
elastyczne i sezonowe możliwości 
magazynowania energii elektrycznej 
produkowanej ze źródeł odnawialnych; lub 
wprowadzanie wodoru odnawialnego.

a) Pomiaru zrównoważonego 
charakteru projektu dokonuje się na 
podstawie jego wkładu w: ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych w ramach 
poszczególnych zastosowań końcowych, 
na przykład w przemyśle lub transporcie; 
elastyczne i sezonowe możliwości 
magazynowania energii elektrycznej 
produkowanej ze źródeł odnawialnych; lub 
wprowadzanie wodoru.

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Pomiaru poziomu 
zrównoważoności dokonuje się na 
podstawie oceny udziału gazów 
odnawialnych i niskoemisyjnych 
włączonych do sieci gazowej, związanego 
z tym ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w kierunku całkowitej 
dekarbonizacji systemu oraz na podstawie 
odpowiedniego wykrywania wycieków.

a) Pomiaru poziomu 
zrównoważoności dokonuje się na 
podstawie oceny udziału gazów 
odnawialnych lub niskoemisyjnych 
włączonych do sieci gazowej, związanego 
z tym ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w kierunku całkowitej 
dekarbonizacji systemu, łagodzenia 
skutków zanieczyszczenia powietrza oraz 
na podstawie odpowiedniego wykrywania 
wycieków.

Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Pomiaru bezpieczeństwa i jakości 
dostaw dokonuje się na podstawie oceny 
wskaźnika niezawodnie dostępnych dostaw 
gazu i okresu największego poboru mocy, 
poziomu zastąpienia importu energii 
elektrycznej energią pozyskiwaną 
z lokalnych gazów odnawialnych 
i niskoemisyjnych, stabilności 
funkcjonowania systemu, czasu trwania 
i częstotliwości zakłóceń w przeliczeniu na 

b) Pomiaru bezpieczeństwa i jakości 
dostaw dokonuje się na podstawie oceny 
wskaźnika niezawodnie dostępnych dostaw 
gazu i okresu największego poboru mocy, 
poziomu zastąpienia importu energii 
elektrycznej energią pozyskiwaną 
z krajowych gazów odnawialnych lub 
niskoemisyjnych, stabilności 
funkcjonowania systemu, czasu trwania 
i częstotliwości zakłóceń w przeliczeniu na 
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jednego klienta. jednego klienta, oczekiwanych zmian w 
rozwoju społeczno-gospodarczym obszaru 
i ich wpływu na zapotrzebowanie, 
unikniętych ograniczeń w wytwarzaniu 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych.

Poprawka 154

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Pomiaru ułatwienia inteligentnej 
integracji sektora energetycznego dokonuje 
się na podstawie oceny możliwych 
oszczędności kosztów w połączonych 
sektorach i systemach energetycznych, 
takich jak system ciepłowniczy 
i elektroenergetyczny, transport i przemysł.

c) Pomiaru ułatwienia inteligentnej 
integracji sektora energetycznego dokonuje 
się na podstawie oceny możliwych 
oszczędności kosztów i redukcji emisji 
gazów cieplarnianych oraz efektywnego 
wykorzystania energii w połączonych 
sektorach i systemach energetycznych, 
takich jak system ciepłowniczy 
i elektroenergetyczny, transport i przemysł.

Poprawka 155

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Pomiaru poziomu 
zrównoważoności dokonuje się na 
podstawie oceny udziału wodoru 
odnawialnego lub wodoru spełniającego 
kryteria określone w załączniku II pkt 4 
lit. a) ppkt (ii) włączonych do sieci oraz 
związanego z tym ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych.

a) Pomiaru poziomu 
zrównoważoności dokonuje się na 
podstawie oceny udziału wodoru lub 
wodoru spełniającego kryteria określone w 
załączniku II pkt 4 lit. a) ppkt (ii) 
włączonych do sieci oraz związanego z 
tym ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych.

Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Obszar analizy pojedynczego 
projektu obejmuje wszystkie państwa 
członkowskie i państwa trzecie, na których 
terytorium jest zlokalizowany projekt, 
wszystkie bezpośrednio sąsiadujące 
państwa członkowskie i wszystkie inne 
państwa członkowskie, na które dany 
projekt ma znaczący wpływ. W tym celu 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu współpracują ze wszystkimi 
właściwymi operatorami systemów 
w odpowiednich państwach trzecich.

1) Obszar analizy pojedynczego 
projektu obejmuje wszystkie państwa 
członkowskie i państwa trzecie, na których 
terytorium jest zlokalizowany projekt, 
wszystkie bezpośrednio sąsiadujące 
państwa członkowskie i wszystkie inne 
państwa członkowskie, na które dany 
projekt ma znaczący wpływ. W tym celu 
ENTSO energii elektrycznej i ENTSO 
gazu współpracują ze wszystkimi 
właściwymi operatorami systemów i 
organami w odpowiednich państwach 
trzecich.

Poprawka 157

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Metodyka określa analizę, która ma 
zostać przeprowadzona na podstawie 
odpowiedniego zbioru wielosektorowych 
danych wejściowych, przez wskazanie 
skutków realizacji i braku realizacji danego 
projektu.

3) Metodyka określa analizę, która ma 
zostać przeprowadzona na podstawie 
odpowiedniego zbioru wielosektorowych 
danych wejściowych, oczekiwanego 
istotnego wzrostu zapotrzebowania na 
moc w sektorze transportu, 
w szczególności w przypadku pojazdów 
elektrycznych poruszających się po 
autostradach, drogach krajowych 
i obszarach miejskich, oraz strategii 
rozwoju regionalnego i lokalnego przez 
wskazanie skutków realizacji i braku 
realizacji danego projektu.

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Wyjaśnia ona, w jaki sposób zasada 
„efektywność energetyczna przede 

5) Wyjaśnia ona, w jaki sposób 
wdrażana jest zasada „efektywność 
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wszystkim” jest wdrażana na wszystkich 
etapach dziesięcioletnich planów rozwoju 
sieci.

energetyczna przede wszystkim” i w jaki 
sposób wyliczono opłacalność inwestycji, 
aby w pełni przewidzieć nadmiarowość 
aktywów, uniknąć aktywów osieroconych 
w perspektywie długoterminowej oraz dać 
pierwszeństwo rozbudowie i rozwijaniu 
istniejących aktywów przed nowymi 
inwestycjami na wszystkich etapach 
dziesięcioletnich planów rozwoju sieci.

Poprawka 159

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) specyfikację właściwych aktów 
prawnych, na podstawie których wydano 
decyzje i opinie dotyczące poszczególnych 
rodzajów odnośnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
z uwzględnieniem prawa ochrony 
środowiska;

a) specyfikację właściwych aktów 
prawnych, na podstawie których wydano 
decyzje i opinie dotyczące poszczególnych 
rodzajów odnośnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
z uwzględnieniem prawa ochrony 
środowiska i strategii rozwoju;
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