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Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia 2a (nowy)

2a. Niniejsza decyzja posłuży przybliżeniu 
się do celu, uzgodnionego na posiedzeniu 
Rady UE w Barcelonie, jakim jest 
osiągnięcie minimalnego poziomu 
połączenia sieci elektrycznej Państw 
Członkowskich odpowiadającego 10% 
mocy produkcyjnej każdego Państwa 
Członkowskiego i poprawienie dzięki temu 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci, 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii 
i funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. es

Uzasadnienie

Główne projekty o interesie ogólnoeuropejskim w dziedzinie elektryczności zawarte w 
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załącznikach I i IV to połączenie sieci między Państwami Członkowskimi lub krajami trzecimi. 
Zgodne jest to z porozumieniem politycznym osiągniętym na posiedzeniu Rady UE w 
Barcelonie w marcu 2002 r.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia 4

(4) Tworzenie i konserwacja infrastruktury 
w sektorze energetycznym powinny 
odbywać się w sposób pozwalający na dobre 
działanie wewnętrznego rynku energii, 
biorąc jednocześnie pod uwagę aspekty  
strategiczne i, ewentualnie, związane z 
ogólnym działaniem sieci.

(4) Tworzenie i konserwacja infrastruktury 
w sektorze energetycznym powinny 
odbywać się w sposób pozwalający na dobre 
działanie wewnętrznego rynku energii 
poprzez proces konsultacyjny z 
mieszkańcami danego terenu, biorąc 
jednocześnie pod uwagę aspekty  
strategiczne i związane z ogólnym 
działaniem sieci.

Or. it

Uzasadnienie

Tworzenie nowej infrastruktury i kroki mające na celu jej konserwację lub modernizację 
muszą brać pod uwagę jej wpływ na środowisko naturalne i na dany teren, przestrzegając 
przede wszystkim procedury informowania i wstępnych konsultacji z mieszkańcami zgodnie z 
obowiązującymi normami wspólnotowymi.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia 10

(10) Należy stworzyć klimat bardziej 
sprzyjający rozwijaniu transeuropejskich 
sieci energetycznych, przede wszystkim 
zachęcając do współpracy technicznej 
jednostek za nie odpowiedzialnych, 
ułatwiając przeprowadzanie procedur 
udzielania zezwoleń stosowanych w 
przypadku projektów związanych z siecią w 
Państwach Członkowskich poprzez 
ograniczanie opóźnień i pozyskiwanie 
oddanych do dyspozycji przez Wspólnotę 
środków, instrumentów i programów 

(10) Należy stworzyć klimat bardziej 
sprzyjający rozwijaniu transeuropejskich 
sieci energetycznych, przede wszystkim 
rozwijając zdecentralizowane i 
alternatywne źródła energii oraz zachęcając 
do współpracy technicznej jednostek za nie 
odpowiedzialnych, ułatwiając 
przeprowadzanie procedur udzielania 
zezwoleń stosowanych w przypadku 
projektów związanych z siecią w Państwach 
Członkowskich poprzez ograniczanie 
opóźnień i pozyskiwanie oddanych do 
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finansowych udostępnionych na projekty 
związane z siecią.

dyspozycji przez Wspólnotę środków, 
instrumentów i programów finansowych 
udostępnionych na projekty związane z 
siecią, w tym na projekty skierowane na 
produkowanie energii z terenowych źródeł 
zdecentralizowanych i ze źródeł 
odnawialnych.

Or. it

Uzasadnienie

Uprzywilejowanie w przypadku inwestycji wyborów mających na celu rozwój bardziej 
zdecentralizowanych sieci i źródeł produkcyjnych już istniejących na danym terenie pozwala 
na zacieśnienie współpracy technicznej zarządzających siecią oraz na zmniejszenie wpływu 
na środowisko naturalne ograniczając jednocześnie zbyt wysokie koszty przesyłania energii.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 27
Art. 3 ust. 1 lit. (b)

b) ułatwianie rozwoju i zapobieganie 
odizolowaniu regionów należących do 
Wspólnoty, lecz słabiej rozwiniętych i 
położnych na wyspach, przyczyniając się w 
ten sposób do wzmocnienia spójności 
gospodarczej i społecznej;

b) ułatwianie rozwoju i zapobieganie 
odizolowaniu regionów należących do 
Wspólnoty, lecz słabiej rozwiniętych i 
położonych na wyspach, sprzyjając 
szczególnie rozwojowi zasobów i sieci 
lokalnych, dzięki współgenerowaniu energii 
i jej produkcji ze źródeł odnawialnych, 
przyczyniając się w ten sposób do 
wzmocnienia spójności gospodarczej i 
społecznej na danym terenie i z pozostałymi 
regionami;

Or. it

Uzasadnienie

W szczególności w regionach peryferyjnych należy promować takie metody produkcji energii, 
które sprzyjają ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu rozwojowi danego 
terenu również w zakresie spójności społecznej i poziomu zatrudnienia na danym obszarze.
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Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 28
Art. 3 ust. 1 lit. (d)

(d) wspierania zrównoważonego rozwoju i 
zwiększenia ochrony środowiska, zwłaszcza
poprzez zmniejszenie zagrożeń dla 
środowiska naturalnego związanych z 
transportem i przesyłem energii.

(d) wspierania zrównoważonego rozwoju i 
zwiększenia ochrony środowiska, zwłaszcza
poprzez zmniejszenie zagrożeń dla 
środowiska naturalnego związanych z 
transportem energii.

Or. es

Uzasadnienie

Korekta lingwistyczna w wersji hiszpańskiej, gdzie termin „transport” może odnosić się 
zarówno do transportu elektryczności, gazu jak i ropy. Termin „przesył” jest nieprawidłowy.

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 29
Art. 4 ust. 1 lit. (a)

a) adaptowanie i rozwój sieci 
energetycznych w celu wsparcia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
energii, a przede wszystkim rozwiązywanie 
problemu „wąskich gardeł” (zwłaszcza
transgranicznych), ograniczeń przesyłowych 
i przerw, jak również uwzględnienie potrzeb 
powstających w związku z 
funkcjonowaniem rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu ziemnego jak 
również z rozszerzeniem Unii Europejskiej;

a) adaptowanie i rozwój sieci 
energetycznych w celu wsparcia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
energii, a przede wszystkim rozwiązywanie 
problemu „wąskich gardeł” (zwłaszcza 
transgranicznych), ograniczeń przesyłowych 
i przerw a także zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii i 
uwzględnianie potrzeb powstających w 
związku z funkcjonowaniem rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i gazu 
ziemnego jak również z rozszerzeniem Unii 
Europejskiej;

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii jest istotnym elementem zrównoważonej 
europejskiej polityki energetycznej. Cel ten musi więc zostać określony jako priorytet działań 
Wspólnoty w dziedzinie transeuropejskich sieci energetycznych.
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Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 30
Art. 10 ust. 1

1. Komisja może wyznaczyć koordynatora 
europejskiego po konsultacjach z 
zainteresowanymi Państwami 
Członkowskimi.

1. Celem ułatwienia skoordynowanego 
wdrożenia konkretnych projektów (w 
szczególności projektów transgranicznych 
lub pewnych ich części znajdujących się
wśród projektów o interesie 
ogólnoeuropejskim, do których odnosi się 
art. 8) Komisja może, w porozumieniu z 
zainteresowanymi Państwami 
Członkowskimi i po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim, wyznaczyć 
osobę nazywaną „koordynatorem 
europejskim”.

Koordynator działa w imieniu Komisji. 
Koordynator europejski jest odpowiedzialny 
za pojedynczy projekt priorytetowy lub 
część projektu priorytetowego. W razie 
potrzeby zakres jego zadań może zostać 
poszerzony o inne powiązane projekty 
priorytetowe.

Koordynator europejski działa w imieniu 
Komisji. Koordynator jest z reguły 
odpowiedzialny za pojedynczy projekt, w 
szczególności w przypadku projektów 
transgranicznych, ale zakres jego zadań 
może, jeśli zajdzie taka potrzeba, zostać 
poszerzony do całości głównej osi.
Koordynator europejski przygotowuje 
wspólnie z zainteresowanymi Państwami 
Członkowskimi swój plan prac 
wyszczególniający konkretne zadania.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka zawiera kompromis, jaki osiągnął Parlament Europejski przy okazji rozpatrywania 
decyzji nr 884/2004/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej.


