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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 
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 

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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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 
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
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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 
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. 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 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 
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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, 
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 gazów i wodoru do sieci 
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 

(20) Proces ogólnounijnego 
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci był 
podstawą do włączenia projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
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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.

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 
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 
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(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 
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) Jest 14 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, 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
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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 
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 

(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 
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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.

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 
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 

(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 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 
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kosztów inwestycji. 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 
Europejskiej:

(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 
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 

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 



PE689.773v02-00 12/83 AD\1234717PL.docx

PL

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.

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.

__________________ __________________
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 

1. W niniejszym rozporządzeniu 
określa się wytyczne dotyczące 
terminowego rozwoju i interoperacyjności 
priorytetowych korytarzy i obszarów 
transeuropejskiej infrastruktury 
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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.

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.

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”);
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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

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
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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 
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. 
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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; 

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”;
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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

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



PE689.773v02-00 18/83 AD\1234717PL.docx

PL

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

b) zapewnia spójność z opinią Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
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.
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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 
zastosowania do projektów będących 
przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania.

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.

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
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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

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)
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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

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
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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 
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 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
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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 
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)
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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 
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
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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

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. 
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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 
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 
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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

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 

a) postępy osiągnięte w zakresie 
przygotowania, realizacji, budowy 
i oddania projektu do użytku, 
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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;

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 
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
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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

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 
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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 
z zasadami i wskaźnikami określonymi 
w załączniku IV.

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 
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 

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 
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niezbędne – krajowe organy regulacyjne 
i inne organy krajowe.

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

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

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 
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 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
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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 
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. 5 Agencja publikuje metodykę na 
swojej stronie internetowej. Przedstawia 
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 

9. Metodyka jest regularnie 
aktualizowana i usprawniana zgodnie 
z procedurą opisaną w ust. 1–6. Agencja, z 
własnej inicjatywy lub na podstawie 
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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.

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 
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 dwa 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 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
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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 
odnośnych sektorów na wszystkich 
etapach planowania infrastruktury, 
zwłaszcza scenariusze, identyfikowanie 
luk w infrastrukturze, w szczególności 
w odniesieniu do zdolności 
transgranicznych, oraz ocenę projektów.

12. Zintegrowane i spójne 
modelowanie, o którym mowa w ust. 1, 
obejmuje:

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 



PE689.773v02-00 36/83 AD\1234717PL.docx

PL

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, 
uwzględnia się go w metodykach, 
o których mowa w ust. 1.

13. Po zatwierdzeniu przez Komisję 
zintegrowanego i spójnego modelowania, 
o którym mowa w ust. 1, zgodnie 
z procedurą określoną w ust. 1–6, 
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 



AD\1234717PL.docx 37/83 PE689.773v02-00

PL

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 
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. 
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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.

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 
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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

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
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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.

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
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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.

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
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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, 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 
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 

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 
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stosowne zainteresowane strony z sektora 
wodoru oraz wszystkich przedstawicieli 
państw członkowskich należących do 
priorytetowych korytarzy określonych 
w załączniku I.

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 
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 Komisja przedstawia swoją 
opinię Agencji; Rada Konsultacyjna ds. 
Zmian Klimatu również może przedstawić 
opinię.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4



PE689.773v02-00 44/83 AD\1234717PL.docx

PL

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 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz przedłoży je Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. W sprawozdaniu 
takim przedstawiona zostanie ocena:

Nie później niż w dniu 31 grudnia 2026 r. 
Komisja publikuje sprawozdanie 
z realizacji projektów będących 
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 h) efektywności niniejszego 
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rozporządzenia pod względem wkładu 
w osiągnięcie celów dotyczących klimatu 
i energii do 2030 r., a w dłuższej 
perspektywie – osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do 2050 r.

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 
... 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, a) ogólne, zaktualizowane informacje, 
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w tym również informacje geograficzne, 
dotyczące każdego z projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania;

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 
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). 

„ENTSO gazu co dwa lata udostępnia 
ACER wszystkie istotne dane oraz na 
potrzeby zintegrowanego planu rozwoju 
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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.”.

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 
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 
zintegrowanej morskiej sieci 
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
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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 
odnawialnych źródeł energii do ośrodków 
poboru i składowania oraz do zwiększenia 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej.

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 
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 Sieć przesyłowa energii morskiej 
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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.

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 
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 

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

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.
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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;

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, 

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, 
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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;

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 
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 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 
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



AD\1234717PL.docx 53/83 PE689.773v02-00

PL

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) 
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 

a) elektrolizery: (i) które mają 
zdolność wynoszącą co najmniej 20 MW, 
(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 
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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;

weryfikowane zgodnie z art. 30 dyrektywy 
(UE) 2018/2001 lub przez niezależną 
osobę trzecią, oraz (iii) które pełnią funkcję 
związaną z siecią;

Poprawka 112

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.

Poprawka 113

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 
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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.

Poprawka 114

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.

Poprawka 115

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 

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 
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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.

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.

Poprawka 116

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. 
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 
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społecznego podmiotów lokalnych.

Poprawka 117

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.

Poprawka 118

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 

c) w przypadku projektów, które 
osiągnęły odpowiedni stopień 
zaawansowania – analizę kosztów i 
korzyści projektu przeprowadzoną w 
oparciu o metody opracowane przez 
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ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO 
gazu zgodnie z art. 11;

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.

Poprawka 120

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. 
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.

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 
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.

Poprawka 121
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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 
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.

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 
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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Poprawka 123

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.

Poprawka 124

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 dwutlenku węgla należące do 
kategorii określonej w załączniku II pkt 5 
są przedstawiane Komisji przez 
zainteresowane państwa członkowskie lub 
podmioty wyznaczone przez te państwa.

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 

13) W terminie miesiąca od daty 
otrzymania opinii Agencji organ decyzyjny 
każdej z grup przyjmuje ostateczną listę 



AD\1234717PL.docx 61/83 PE689.773v02-00

PL

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.

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.

Poprawka 126

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.

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 
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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;

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 

c) w przypadku inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych – projekt skutkuje 
uniknięciem inwestycji w zdolność 
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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;

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 
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 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 
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;
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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

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 

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 
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zaangażowani jedynie przy wsparciu 
operatorów systemu przesyłowego z co 
najmniej dwóch państw członkowskich, 
którzy są ściśle związani z projektem 
i gwarantują interoperacyjność.

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)

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
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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 
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;

(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 
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 

62 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
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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.

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

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 

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.
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odpowiedniego wykrywania wycieków.

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:

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 
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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 
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 



PE689.773v02-00 70/83 AD\1234717PL.docx

PL

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 
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 
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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

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, 
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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

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.
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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 
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)
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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 
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 (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
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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 
zainteresowanych organów 
i najważniejszych zainteresowanych stron;

c) nazwy i dane teleadresowe 
właściwego organu, innych 
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 

g) warunki, zgodnie z którymi 
właściwy organ, inne zainteresowane 



PE689.773v02-00 76/83 AD\1234717PL.docx

PL

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;

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 
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 a) zainteresowane strony, których 
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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;

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 
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;

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 
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;
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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 
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 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 
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;
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 5 – litera b
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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;
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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)

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;
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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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