
AM\1134266PL.docx PE610.658v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2016/0377(COD)

14.9.2017

POPRAWKI
201 - 233

Projekt sprawozdania
Flavio Zanonato
Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))



PE610.658v01-00 2/20 AM\1134266PL.docx

PL

AM_Com_LegReport



AM\1134266PL.docx 3/20 PE610.658v01-00

PL

Poprawka 201
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W miarę potrzeb i możliwości, 
państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy w celu zapobiegania 
kryzysom elektroenergetycznym lub ich 
łagodzenia. Tego rodzaju pomoc podlega 
zasadzie kompensacji.

2. W miarę potrzeb i możliwości, 
państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy w celu zapobiegania 
kryzysom elektroenergetycznym lub ich 
łagodzenia. Tego rodzaju pomoc podlega 
zasadzie kompensacji, która obejmuje co 
najmniej następujące elementy:
a) elektryczność dostarczana na 
terytorium składającego wniosek państwa 
członkowskiego;
b) wszystkie inne istotne i uzasadnione 
koszty, które poniesiono w ramach 
solidarności, w tym, w stosownych 
przypadkach, koszty środków, które 
zostały odgórnie określone;
c) zwrot ewentualnej rekompensaty 
należnej w wyniku postępowania 
sądowego, postępowania arbitrażowego 
lub podobnej procedury oraz koszty 
związane z tymi procedurami, w których 
stroną są państwa 
członkowskie udzielające wsparcia 
podmiotom uczestniczącym w wykonaniu 
takich środków solidarnego wsparcia.
Nie później niż do dnia 1 grudnia 2019 r. 
państwa członkowskie wprowadzają w 
życie środki prawne, finansowe i 
techniczne konieczne do stosowania 
niniejszego ustępu. Środki takie mogą 
przewidywać praktyczne sposoby 
zapewnienia terminowych płatności.

Or. es

Poprawka 202
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W miarę potrzeb i możliwości, 
państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy w celu zapobiegania 
kryzysom elektroenergetycznym lub ich 
łagodzenia. Tego rodzaju pomoc podlega 
zasadzie kompensacji.

2. W miarę potrzeb i możliwości, 
państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy w celu zapobiegania 
kryzysom elektroenergetycznym lub ich 
łagodzenia. Tego rodzaju pomoc podlega 
zasadzie współmiernej kompensacji, 
uwzględniającej co najmniej koszt energii 
elektrycznej dostarczonej na terytorium 
wnioskującego państwa członkowskiego 
oraz wszelkie inne odpowiednie koszty 
poniesione przy udzielaniu pomocy, w 
tym, w stosownych przypadkach, pomocy 
przygotowanej bez skutecznej aktywacji;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawrzeć definicję wymogów minimalnych dotyczących współmiernej kompensacji 
dostosowaną do wymogów w rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa dostaw gazu 
ziemnego.

Poprawka 203
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W miarę potrzeb i możliwości, 
państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy w celu zapobiegania 
kryzysom elektroenergetycznym lub ich 
łagodzenia. Tego rodzaju pomoc podlega 
zasadzie kompensacji.

2. W miarę potrzeb i możliwości, 
państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy w celu zapobiegania 
kryzysom elektroenergetycznym lub ich 
łagodzenia, przy poszanowaniu uprawnień 
państw członkowskich i autonomii 
organów krajowych. Tego rodzaju pomoc 
podlega zasadzie kompensacji.

Or. it

Poprawka 204
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Rebecca Harms
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W miarę potrzeb i możliwości, 
państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy w celu zapobiegania 
kryzysom elektroenergetycznym lub ich 
łagodzenia. Tego rodzaju pomoc podlega 
zasadzie kompensacji.

2. W miarę potrzeb i możliwości, 
państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy w celu zapobiegania 
kryzysom elektroenergetycznym lub ich 
łagodzenia. Tego rodzaju pomoc podlega 
zasadzie kompensacji zgodnie z zasadami 
określonymi zgodnie z art. 7a niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć w sporów dotyczących kompensacji, zasady dotyczące takiej kompensacji 
powinny być ustalone na szczeblu UE przez bezstronną agencję ACER. Również w trosce o 
spójność z wcześniejszymi poprawkami definiującymi rolę agencji ACER w harmonizowaniu 
list odbiorców chronionych w państwach członkowskich.

Poprawka 205
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W miarę potrzeb i możliwości, 
państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy w celu zapobiegania 
kryzysom elektroenergetycznym lub ich 
łagodzenia. Tego rodzaju pomoc podlega 
zasadzie kompensacji.

2. W miarę potrzeb i możliwości, 
państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy w celu zapobiegania 
kryzysom elektroenergetycznym lub ich 
łagodzenia. Tego rodzaju pomoc podlega 
zasadzie uczciwej kompensacji, z 
uwzględnieniem możliwości finansowych 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 206
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Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki nierynkowe mogą zostać 
uruchomione w sytuacji kryzysowej i 
tylko wówczas, gdy wszystkie opcje 
oferowane przez rynek zostały 
wyczerpane. Nie mogą one w 
nieuzasadniony sposób zakłócać 
konkurencji ani skutecznego 
funkcjonowania rynku energii elektrycznej. 
Muszą być konieczne, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne oraz mieć 
tymczasowy charakter.

2. Środki nierynkowe są 
uruchamiane w sytuacji kryzysowej tylko 
wówczas, gdy wszystkie opcje oferowane 
przez rynek prawdopodobnie zostaną 
wyczerpane lub zostały wyczerpane oraz 
gdy kontynuacja działań rynkowych 
mogłaby prowadzić do dalszego 
pogorszenia się sytuacji kryzysowej. Nie 
mogą one w nieuzasadniony sposób 
zakłócać konkurencji ani skutecznego 
funkcjonowania rynku energii elektrycznej. 
Muszą być konieczne, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne oraz mieć 
tymczasowy charakter.

Or. en

Poprawka 207
Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki nierynkowe mogą zostać 
uruchomione w sytuacji kryzysowej i tylko 
wówczas, gdy wszystkie opcje oferowane 
przez rynek zostały wyczerpane. Nie mogą 
one w nieuzasadniony sposób zakłócać 
konkurencji ani skutecznego 
funkcjonowania rynku energii elektrycznej. 
Muszą być konieczne, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne oraz mieć 
tymczasowy charakter.

2. Środki nierynkowe mogą zostać 
uruchomione w sytuacji kryzysowej i tylko 
wówczas, gdy wszystkie opcje oferowane 
przez rynek zostały wyczerpane. Nie mogą 
one w nieuzasadniony sposób zakłócać 
konkurencji ani skutecznego 
funkcjonowania rynku energii elektrycznej. 
Muszą być konieczne, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne oraz mieć 
tymczasowy charakter. Zainteresowane 
strony rynku są należycie i bezzwłocznie 
informowane o tym, czy uruchomione 
zostały środki nierynkowe.

Or. en
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Uzasadnienie

Przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej. Uczestnicy rynku powinni być należycie informowani o wszelkich 
zastosowaniach środków nierynkowych, takich jak ograniczenie dostępnych zdolności 
przesyłowych lub redysponowanie nieoparte na zasadach rynkowych.

Poprawka 208
Rebecca Harms
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki nierynkowe mogą zostać 
uruchomione w sytuacji kryzysowej i tylko
wówczas, gdy wszystkie opcje oferowane 
przez rynek zostały wyczerpane. Nie mogą 
one w nieuzasadniony sposób zakłócać 
konkurencji ani skutecznego 
funkcjonowania rynku energii elektrycznej. 
Muszą być konieczne, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne oraz mieć 
tymczasowy charakter.

2. Środki nierynkowe mogą zostać 
uruchomione w ostateczności, wówczas, 
gdy wszystkie opcje oferowane przez 
rynek zostały wyczerpane. Nie mogą one w 
nieuzasadniony sposób zakłócać 
konkurencji ani skutecznego 
funkcjonowania rynku energii elektrycznej. 
Muszą być konieczne, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne oraz mieć 
tymczasowy charakter oraz w pełni 
uwzględniać zasady określone zgodnie z 
art. 7a niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest nadanie temu ustępowi bardziej wiążącego charakteru oraz 
podkreślenie konieczności unikania w miarę możliwości uruchamiania środków 
nierynkowych.

Poprawka 209
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki nierynkowe mogą zostać 2. Środki nierynkowe mogą zostać 
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uruchomione w sytuacji kryzysowej i tylko 
wówczas, gdy wszystkie opcje oferowane 
przez rynek zostały wyczerpane. Nie mogą 
one w nieuzasadniony sposób zakłócać 
konkurencji ani skutecznego 
funkcjonowania rynku energii elektrycznej. 
Muszą być konieczne, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne oraz mieć 
tymczasowy charakter.

uruchomione w sytuacji kryzysowej i tylko 
wówczas, gdy wszystkie opcje oferowane 
przez rynek zostały wyczerpane. Nie mogą 
one w nieuzasadniony sposób zakłócać 
konkurencji ani skutecznego 
funkcjonowania rynku energii elektrycznej. 
Muszą być konieczne, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne oraz mieć 
tymczasowy charakter. Po uruchomieniu 
podlegają one zasadzie kompensacji.

Or. en

Poprawka 210
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki nierynkowe mogą zostać 
uruchomione w sytuacji kryzysowej i tylko 
wówczas, gdy wszystkie opcje oferowane 
przez rynek zostały wyczerpane. Nie mogą 
one w nieuzasadniony sposób zakłócać 
konkurencji ani skutecznego 
funkcjonowania rynku energii elektrycznej. 
Muszą być konieczne, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne oraz mieć 
tymczasowy charakter.

2. W przypadkach gdy 
funkcjonowanie rynku może zagrozić 
rozwiązaniu kryzysu uruchomione zostają 
środki nierynkowe. Nie mogą one w 
nieuzasadniony sposób zakłócać 
konkurencji ani skutecznego 
funkcjonowania rynku energii elektrycznej. 
Muszą być konieczne, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne oraz mieć 
tymczasowy charakter.

Or. en

Poprawka 211
Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ograniczenie transakcji, w tym 
ograniczenie alokowanych już 
międzyobszarowych zdolności 

3. Ograniczenie transakcji, w tym 
ograniczenie alokowanych już 
międzyobszarowych zdolności 
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przesyłowych, ograniczenie zapewnienia 
międzyobszarowych zdolności 
przesyłowych na potrzeby alokacji 
zdolności bądź ograniczenie zapewnienia 
grafików, rozpoczyna się wyłącznie 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie energii 
elektrycznej [proposed Electricity 
Regulation] oraz zasadami przyjętymi w 
celu doprecyzowania tego przepisu.

przesyłowych, ograniczenie zapewnienia 
międzyobszarowych zdolności 
przesyłowych na potrzeby alokacji 
zdolności bądź ograniczenie zapewnienia 
grafików, rozpoczyna się wyłącznie 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie energii 
elektrycznej [proposed Electricity 
Regulation], art. 72 rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1222 ustanawiającego 
wytyczne dotyczące alokacji zdolności 
przesyłowych i zarządzania 
ograniczeniami przesyłowymi oraz 
zasadami przyjętymi w celu 
doprecyzowania tego przepisu.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia, że również inne ustępy art. 14 poruszają kwestię alokacji zdolności 
przesyłowych, np. ust. 3: „Uczestnikom rynku udostępniane są maksymalne zdolności 
połączeń wzajemnych lub sieci przesyłowych mających wpływ na przepływy transgraniczne”.
Jest również ważne, by umieścić odniesienie do rozporządzenia w sprawie alokacji zdolności 
przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

Poprawka 212
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Tak szybko, jak jest to możliwe, a 
najpóźniej sześć tygodni po ogłoszeniu
kryzysu elektroenergetycznego, 
odpowiednie właściwe organy, w 
konsultacji z krajowym organem 
regulacyjnym (o ile nie jest nim właściwy 
organ), przedkładają Grupie 
Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej i 
Komisji sprawozdanie z oceny.

1. Tak szybko, jak jest to możliwe, a 
najpóźniej sześć tygodni po zakończeniu
kryzysu elektroenergetycznego, 
odpowiednie właściwe organy, w 
konsultacji z krajowym organem 
regulacyjnym (o ile nie jest nim właściwy 
organ), przedkładają Grupie 
Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej i 
Komisji szczegółowe sprawozdanie z 
oceny.

Or. en
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Poprawka 213
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zestawienie pomocy przekazanej 
sąsiednim państwom członkowskim oraz 
państwom spoza UE bądź otrzymanej od 
tych państw;

d) zestawienie przygotowanej pomocy 
przekazanej sąsiednim państwom 
członkowskim oraz państwom spoza UE 
bądź otrzymanej od tych państw;

Or. en

Poprawka 214
Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) wpływ gospodarczy kryzysu 
elektroenergetycznego i wpływ podjętych 
środków na sektor energii elektrycznej, w 
szczególności niedostarczone ilości energii 
i poziom ręcznego odłączenia odbioru (w 
tym porównanie poziomów dobrowolnego 
odłączenia odbioru i przymusowego 
odłączenia odbioru);

e) wpływ gospodarczy kryzysu 
elektroenergetycznego, wpływ podjętych 
środków na sektor energii elektrycznej, w 
szczególności niedostarczone ilości energii 
i poziom ręcznego odłączenia odbioru (w 
tym porównanie poziomów dobrowolnego 
odłączenia odbioru i przymusowego 
odłączenia odbioru) oraz środki nałożone 
na zainteresowane strony, jak wytwórcy i 
dostawcy energii oraz inni zainteresowani 
uczestnicy rynku;

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo, że lista zaczyna się od słów „w szczególności”, skutki gospodarcze dla wytwórców i 
innych usługodawców (odpowiedź odbioru i składowanie) środków uruchomionych w 
sytuacjach kryzysowych powinny zostać wyraźnie zaznaczone (nie tylko cena energii, lecz 
również inne skutki, takie jak jednostka rozruchu poza rankingiem cenowym czy brak 
optymalizacji produkcji lub programów konserwacji itp.).
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Poprawka 215
Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) wpływ gospodarczy kryzysu 
elektroenergetycznego i wpływ podjętych 
środków na sektor energii elektrycznej, w 
szczególności niedostarczone ilości energii 
i poziom ręcznego odłączenia odbioru (w 
tym porównanie poziomów dobrowolnego 
odłączenia odbioru i przymusowego 
odłączenia odbioru);

e) wpływ gospodarczy kryzysu 
elektroenergetycznego i wpływ podjętych 
środków na sektor energii elektrycznej, w 
szczególności niedostarczone ilości 
energii, ograniczenie dostępnych lub 
przyznanych międzyobszarowych 
zdolności przesyłowych i poziom ręcznego 
odłączenia odbioru (w tym porównanie 
poziomów dobrowolnego odłączenia 
odbioru i przymusowego odłączenia 
odbioru);

Or. en

Uzasadnienie

Dla prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej konieczna jest 
maksymalna przejrzystość.

Poprawka 216
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) wpływ gospodarczy kryzysu 
elektroenergetycznego i wpływ podjętych 
środków na sektor energii elektrycznej, w 
szczególności niedostarczone ilości energii 
i poziom ręcznego odłączenia odbioru (w 
tym porównanie poziomów dobrowolnego 
odłączenia odbioru i przymusowego 
odłączenia odbioru);

e) wpływ gospodarczy kryzysu 
elektroenergetycznego, wpływ gospodarczy 
na wytwórców energii i wpływ podjętych 
środków na sektor energii elektrycznej, w 
szczególności niedostarczone ilości energii 
i poziom ręcznego odłączenia odbioru (w 
tym porównanie poziomów dobrowolnego 
odłączenia odbioru i przymusowego 
odłączenia odbioru);

Or. en
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Poprawka 217
Rebecca Harms
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) dokładne uzasadnienie 
zastosowania środków nierynkowych w 
przypadkach gdy zastosowano takie 
środki;

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek uzasadniania zastosowania środków nierynkowych pełniłby rolę dodatkowego 
środka zniechęcającego państwa członkowskie do zastosowania takich środków.

Poprawka 218
Rebecca Harms
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zaktualizowany plan działania, 
jeżeli przyczyną kryzysu była strukturalna 
wada systemu;

Or. en

Poprawka 219
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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4. Odpowiednie właściwe organy 
przedstawiają wyniki oceny Grupie 
Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej.

4. Odpowiednie właściwe organy 
przedstawiają wyniki oceny Grupie 
Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej, a 
wyniki te muszą znaleźć odzwierciedlenie 
w zaktualizowanych planach gotowości na 
wypadek zagrożeń;

Or. en

Poprawka 220
Rebecca Harms
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiednie właściwe organy 
przedstawiają wyniki oceny Grupie 
Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej.

4. Odpowiednie właściwe organy 
przedstawiają wyniki oceny Grupie 
Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej
oraz odnośnemu partnerstwu 
makroregionalnemu.

Or. en

Poprawka 221
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a

3.Grupa Koordynacyjna ds. Energii 
Elektrycznej wydaje zalecenia zgodnie z 
regulaminem jednogłośnie przyjętym 
przez grupę.

Or. en

Poprawka 222
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Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca z umawiającymi się stronami 
Wspólnoty Energetycznej

Współpraca z umawiającymi się stronami 
Wspólnoty Energetycznej i krajami 
trzecimi.

Or. en

Poprawka 223
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i umawiające się 
strony Wspólnoty Energetycznej zachęca 
się do ścisłej współpracy w procesie 
ustalania scenariuszy kryzysu 
elektroenergetycznego oraz sporządzania 
planów gotowości na wypadek zagrożeń, 
tak aby uniknąć podejmowania 
jakichkolwiek środków zagrażających 
bezpieczeństwu dostaw w odniesieniu do 
państw członkowskich, umawiających się 
stron lub Unii. W tym względzie 
umawiające się strony Wspólnoty 
Energetycznej mogą, na zaproszenie 
Komisji, uczestniczyć w pracach Grupy 
Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej 
odnośnie do wszystkich kwestii, które ich 
dotyczą.

Państwa członkowskie i umawiające się 
strony Wspólnoty Energetycznej oraz 
kraje trzecie przyłączające się do unijnej 
sieci energii elektrycznej zachęca się do 
ścisłej współpracy w procesie ustalania 
scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego 
oraz sporządzania planów gotowości na 
wypadek zagrożeń, tak aby uniknąć 
podejmowania jakichkolwiek środków 
zagrażających bezpieczeństwu dostaw w 
odniesieniu do państw członkowskich, 
umawiających się stron, krajów trzecich
lub Unii. W tym względzie umawiające się 
strony Wspólnoty Energetycznej oraz, w 
stosownych przypadkach, inne kraje 
trzecie mogą, na zaproszenie Komisji, 
uczestniczyć w pracach Grupy 
Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej 
odnośnie do wszystkich kwestii, które ich 
dotyczą.

Or. en

Poprawka 224
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Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i umawiające się 
strony Wspólnoty Energetycznej zachęca 
się do ścisłej współpracy w procesie 
ustalania scenariuszy kryzysu 
elektroenergetycznego oraz sporządzania 
planów gotowości na wypadek zagrożeń, 
tak aby uniknąć podejmowania 
jakichkolwiek środków zagrażających 
bezpieczeństwu dostaw w odniesieniu do 
państw członkowskich, umawiających się 
stron lub Unii. W tym względzie 
umawiające się strony Wspólnoty 
Energetycznej mogą, na zaproszenie 
Komisji, uczestniczyć w pracach Grupy 
Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej 
odnośnie do wszystkich kwestii, które ich 
dotyczą.

Państwa członkowskie, umawiające się 
strony Wspólnoty Energetycznej, kraje 
EOG oraz Szwajcarię zachęca się do 
ścisłej współpracy w procesie ustalania 
scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego 
oraz sporządzania planów gotowości na 
wypadek zagrożeń, tak aby uniknąć 
podejmowania jakichkolwiek środków 
zagrażających bezpieczeństwu dostaw w 
odniesieniu do państw członkowskich, 
umawiających się stron lub regionu. W 
tym względzie umawiające się strony 
Wspólnoty Energetycznej, kraje EOG i 
Szwajcaria mogą, na zaproszenie Komisji, 
uczestniczyć w pracach Grupy 
Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej 
odnośnie do wszystkich kwestii, które ich 
dotyczą.

Or. en

Poprawka 225
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreśla się

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 10 
ust. 3, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia [OPOCE to insert 
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the date of entry into force of this 
Regulation].

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 10 ust. 3, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.30 .

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 10 ust. 3 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub gdy, przed upływem tego
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

_________________

30 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en
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Poprawka 226
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 10 ust. 3, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia [OPOCE to insert 
the date of entry into force of this 
Regulation].

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 10 ust. 3, powierza się Komisji na 
okres pięciu lat od dnia [xx.xx.xxxx].
Komisja przedkłada 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż sześć miesięcy 
przed końcem tego pięcioletniego okresu.
Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada odwołają je zgodnie z art. 24.

Or. de

Poprawka 227
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Dziennikowi 
Urzędowemu Unii Europejskiej.

Or. de

Poprawka 228
Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – podczęść 3.1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Należy opisać środki mające na 
celu złagodzenie skutków kryzysów 
elektroenergetycznych, a mianowicie 
środki odnoszące się do podaży i popytu, 
ze wskazaniem w jakich okolicznościach 
takie środki można wykorzystać, w 
szczególności przesłanek uruchamiania 
każdego środka. Jeżeli planuje się 
zastosowanie środków nierynkowych, musi 
to być należycie uzasadnione w świetle 
wymogów określonych w art. 15.

c) Należy opisać środki mające na 
celu złagodzenie skutków kryzysów 
elektroenergetycznych, a mianowicie 
środki odnoszące się do podaży, sieci i 
popytu, ze wskazaniem w jakich 
okolicznościach takie środki można 
wykorzystać, w szczególności przesłanek 
uruchamiania każdego środka. Jeżeli 
planuje się zastosowanie środków 
nierynkowych, musi to być należycie 
uzasadnione w świetle wymogów 
określonych w art. 15.

Or. en

Poprawka 229
Angelika Mlinar, Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – podczęść 3.1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) Należy opisać środki krajowe 
konieczne do wdrożenia i egzekwowania 
środków regionalnych uzgodnionych 
zgodnie z art. 12.

Or. en

Poprawka 230
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy gospodarstw 
domowych;

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Zasięganie opinii tych organizacji (reprezentujących interesy gospodarstw domowych) – o ile 
takie istnieją – jest z naszego punktu widzenia niepotrzebnie skomplikowane i w wielu 
przypadkach jest praktycznie niemożliwe. Państwa członkowskie muszą ponosić 
odpowiedzialność wobec obywateli w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej odzwierciedla zaangażowania państwa 
(właściwego organu) oraz krajowego urzędu regulacji.

Poprawka 231
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy przemysłowych 
odbiorców energii elektrycznej, w tym 
przedsiębiorstw gazowych;

c) odpowiednimi organizacjami 
reprezentującymi interesy przemysłowych 
odbiorców energii elektrycznej;

Or. es

Poprawka 232
Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 5 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Operatorzy systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych

Or. en

Poprawka 233
Jaromír Kohlíček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 6 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Należy przedstawić roczny 
harmonogram regionalny (w stosownych 
przypadkach również krajowy) symulacji 
reagowania w czasie rzeczywistym w 
sytuacjach kryzysu elektroenergetycznego.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Wymagane opisy procedur i działań w trakcie kryzysu elektroenergetycznego przedstawione 
w znajdującym się w załączniku wzorze planu gotowości na wypadek zagrożeń są nadmiernie 
rozbudowane administracyjnie jeśli chodzi o wymagane konsultacje. Wymóg corocznego 
testowania planów gotowości na wypadek zagrożeń z praktycznego punktu widzenia jest 
zbędny. Plany muszą być aktualizowane, jednak coroczne ich testowanie oznacza tylko 
niepotrzebne dodatkowe obciążenia administracyjne bez żadnego znaczącego pozytywnego 
wpływu.


	1134266PL.docx

