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SHORT JUSTIFICATION

TEN-E: Shopping list or focus on sustainable energy system?  

A) Common Interest or Christmas shopping list?

The annexes I to III of the proposed legislation are not selective, but rather include all 
possibilities for future needs rather than a serious attempt to rationalise investment with a 
strategic vision.  

The reason for this "Christmas shopping list" (230 projects) is the actual selection method. 
Due to pressure from their national energy companies, EU governments have promoted their 
own projects. Furthermore, the Commission instead of establishing real criteria for selection 
is only making minor adjustments to the original Member States proposals.

This situation cannot be allowed to continue, instead more details of all the proposed projects 
must be provided, including: information on their cost; justification; long-term impact on the 
market and environmental impact. But we have also to question the fundamental logic of grid 
building.

B) More lines = More competitive EU energy markets?

The EU Commission has stated that each Member State should have an import/export 
capacity of 10% of its total installed capacity to facilitate increased competition and speed up 
liberalisation. However, there is no empirical evidence to suggest that achieving a 10% target 
will create any significant improvement in competition. For example the UK has only a 3% 
export capacity and yet has one of the most competitive electricity systems whereas countries 
like Italy with an import capacity of 25% have high electricity prices due to a non-functioning 
market.  

Empirical data show that a competitive, well functioning electricity market results from a 
clear and defined market regulation (unbundling, strict market abuse control, favouring new 
entrance) rather than a requirement for an arbitrary level of import capacity. 

Creating artificial (and EU sponsored interconnections) will not increase competition in the 
sector but is rather aid the development of oligopoly structures in the energy sector.  Already, 
the largest eight utilities own 75% of the electricity generation market furthermore they are 
also in control of the relevant interconnects and even more important the trading market. 

C) More lines = more security?

A large section of the EU TEN-E budget is earmarked for additional power lines between 
Italy and its neighbouring countries. This ignores the causes and lessons of the biggest 
blackout of European recent history.

The Italian case is a clear example that extremely high interconnection capacities is not an 
insurance against security of supply. As clearly stated by D. Maillard, the highest civil servant 
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in the French energy administration: "one could put forward […] that the Italian black-out 
can be traced to too many transborder inter-connections" (Energie Plus, 15.01.2004).

Experience shows that a secure energy supply does not require long distance electricity 
transport, rather the reverse as the creation of localised production significantly increase 
security of supply, reduces the impacts to the environment, create more jobs and limit 
drastically the investment need for new grids. The use of distributed generation and in 
particular with renewable energy, as outlined by the International Energy Agency, will result 
in lower CO2 emissions from the sector than might otherwise have occurred.

One of the major reasons why Italy is so dependent on electricity imports is that in today’s 
distorted EU electricity market, there was little incentive to invest in new power production is 
Italy, as 
- The allocation of import capacities is controlled on a non-market based system which is 

contrary to EU law (some Italian companies use the grid for free to import large quantities 
of electricity from France)

- EDF is exporting electricity at below production costs as acknowledged by the "Cour des 
Comptes", 01.02.2005.

- Dominant companies are obstructing new market entrance.

One of the hidden agenda of the TEN-E is to perpetuate the EDF dumping practices. In this 
respect, we question the priorities given to interconnectors between France and its 
neighbouring countries.

D) Real priorities for TEN-E

Each of the proposed projects of common interest must be assessed to ensure that they are 
necessary, have the support of the local populations, do not distort the market, allow the 
development of distributed generator and do not lead to a reduction in security of supply. 
Projects of European Interests that do not fulfil all these criteria must be rejected. 
Furthermore, in order to avoid market distortion and to ensure that funding is only allocated to 
environmentally and economically sustainable projects your rapporteur is suggesting to delete 
all the annexes until these criteria have been clearly developed and applied by the EU 
institutions.

D.1 Priority for gas TEN-E

A fluid and competitive gas market in Europe is a precondition for:
Ø a functioning electricity market, as most new entrance in the EU electricity market 

will be highly efficient gas power station
Ø a more decentralised system, including cogeneration, and thus more 

environmentally friendly and also more stable electricity system.

The combination of smaller, more flexible power stations and a better harmonisation of 
electricity markets in Europe (the latter will reduce the artificial short term flows which are 
due to the today market imperfections) will bring relief to the today congested electricity grid 
in Europe.

A well functioning gas market needs regulation on access to gas storage. Europe needs also to 
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regularly improve its gas efficiency with long-term instruments such as quantitative 
commitment by distributors to reduce consumption. Only such measures will allow the EU to
fulfil its commitment on Climate Change.

D.2 Priority for electricity TEN-E

The sole priority must be the integration of renewables in the network. Large-scale wind 
farms in the North Sea and other parts of Europe project must definitely and quickly promoted 
under TEN-E.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
wzywa Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, włąściwej dla tej sprawy, do 
uwzględnienia następujących poprawek w swoim sprawozdaniu:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 8

8) Ponieważ specyfikacje projektu podlegają 
zmianom, podaje się je w sposób 
przykładowy. Komisja powinna zatem być 
uprawniona do ich aktualizacji. Ponieważ 
projekt może mieć znaczące implikacje 
polityczne i gospodarcze, jest rzeczą ważną, 
aby uzyskać odpowiednią równowagę 
pomiędzy nadzorem legislacyjnym a 
elastycznością przy określaniu projektów, 
które zasługują na ewentualne wsparcie ze 
strony Wspólnoty.

8) Ponieważ specyfikacje projektu podlegają 
zmianom, podaje się je w sposób 
przykładowy. Komisja powinna zatem być 
uprawniona do ich aktualizacji. Ponieważ 
projekt może mieć znaczące implikacje 
polityczne, środowiskowe i gospodarcze, jest 
rzeczą ważną, aby uzyskać odpowiednią 
równowagę pomiędzy nadzorem 
legislacyjnym a elastycznością przy 
określaniu projektów, które zasługują na 
ewentualne wsparcie ze strony Wspólnoty.

Uzasadnienie

Budowa linii wysokiego napięcia, gazociągów wysokociśnieniowych czy urządzeń do 
składowania gazu może mieć nie tylko znaczące implikacje polityczne i gospodarcze, ale 
również implikacje środowiskowe.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 9

  
1 Dz.U. C xxx, 12.10.2004, str. xxx.
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9) W odniesieniu do niektórych projektów 
priorytetowych, części projektów 
priorytetowych lub grup projektów 
priorytetowych, należy usprawnić ich 
przygotowanie oraz wdrożenie poprzez 
ustanowienie zespołu koordynującego, w 
którym Wspólnota miałaby udział, na czas 
realizacji tychże projektów. Z tego względu 
Komisja powinna być uprawniona do 
wyznaczenia koordynatora europejskiego 
dla takich projektów, w celu wspierania 
współpracy z użytkownikami i operatorami 
oraz zapewnienia odpowiedniego 
monitoringu, aby Wspólnota była na 
bieżąco informowana o postępie działań.

skreślony

Uzasadnienie

Współpraca transgraniczna występowała już w przeszłości bez konieczności stwierdzania 
przez Komisję, że może wystąpić.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 11

11) Określanie projektów, ich specyfikacji i 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, ich specyfikacji
i projektów priorytetowych powinno być bez 
uszczerbku dla wyników oceny 
oddziaływania na środowisko projektów 
oraz planów i programów.

11) Określanie projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
ich specyfikacji i projektów priorytetowych 
powinno być bez uszczerbku dla 
niezbędnego procesu konsultacji 
publicznych i wyników oceny 
oddziaływania na środowisko projektów 
oraz planów i programów.

Uzasadnienie

Takie poważne projekty jak budowa linii sieciowych wysokiego napięcia muszą zawsze zostać 
zaakceptowane przez obywateli w wymiarze lokalnym i regionalnym. Bezcelowe jest 
pomijanie procesu konsultacji publicznych.

Poprawka 4
Art. 2 ust. 1 lit. a)

a) wszystkie linie wysokiego napięcia, z 
wyłączeniem linii sieci dystrybucyjnych, 
oraz połączenia podmorskie pod warunkiem, 
że infrastruktura ta jest wykorzystywana do 
przesyłu/połączeń międzyregionalnych lub 

a) wszystkie linie wysokiego napięcia, z 
wyłączeniem linii sieci dystrybucyjnych, 
oraz połączenia podmorskie pod warunkiem, 
że infrastruktura ta powoduje większy udział 
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międzynarodowych; energii odnawialnej;

Uzasadnienie

O znaczeniu dla interesu europejskiego nie decyduje międzynarodowy charakter nowej linii 
elektrycznej, lecz związane z nią możliwości zwiększenia udziału energii odnawialnej lub 
poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania sieci w kontekście takiego znacznego udziału tej 
energii, który jest pożądany w UE.

Poprawka 5
Art. 2 ust. 2 część wprowadzająca

2) w sieciach gazowych (transportujących 
gaz ziemny lub gazy olefinowe) do:

2) w sieciach gazowych (transportujących 
gaz ziemny, biogaz lub gazy olefinowe) do:

Uzasadnienie

Wsparcie Unii dla infrastruktury byłoby nieuzasadnione, gdyby operatorzy mogli 
dyskryminować wykorzystanie zasobów pochodzących ze Wspólnoty, a preferować gaz 
importowany do Unii. Mogłoby tak być w przypadku transportu biogazu.

Poprawka 6
Art. 3 lit. a)

a) umożliwienia skutecznego działania 
rynku wewnętrznego ogólnie, oraz rynku 
wewnętrznego energii w szczególności, 
wspierając racjonalną i proporcjonalną 
produkcję, transport, dystrybucję i 
wykorzystanie zasobów energetycznych 
oraz rozwój i połączenie odnawialnych 
zasobów energetycznych, w celu obniżenia 
kosztów energii ponoszonych przez 
odbiorców oraz wniesienia wkładu w 
zróżnicowanie źródeł energii;

a) umożliwienia skutecznego działania 
rynku wewnętrznego ogólnie oraz rynku 
wewnętrznego energii w szczególności, 
wspierając racjonalną i proporcjonalną 
produkcję, transport, dystrybucję i 
wykorzystanie zasobów energetycznych 
oraz rozwój i połączenie odnawialnych 
zasobów energetycznych, w celu wniesienia 
wkładu w zróżnicowanie źródeł energii;

Uzasadnienie

Stworzenie wielkiego rynku energii ma na celu obniżenie kosztów dla społeczeństwa. 
Natomiast koszt energii dla odbiorcy końcowego (a zatem jej cena) nie musi koniecznie ulec 
obniżeniu, jeżeli UE chce równocześnie realizować swoje cele w dziedzinie ochrony 
środowiska, innowacji i zrównoważonego systemu energetycznego.

Poprawka 7
Art. 3 lit. b)
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b) ułatwienia rozwoju i wyprowadzenia z 
izolacji regionów mniej uprzywilejowanych 
i wyspiarskich Wspólnoty i przyczynienia 
się w ten sposób do wzmocnienia spójności 
gospodarczej i społecznej;

skreślona

Uzasadnienie

Dołączenie dodatkowych połączeń z regionami mniej uprzywilejowanymi ogranicza lub 
zmniejsza dochodowość zasobów lokalnych takich jak energia odnawialna lub kogeneracja. 
Dotowanie infrastruktury elektrycznej w kontekście regionów wiejskich lub słabo 
zaludnionych jest przeciwne tym celom, ponieważ radykalnie ogranicza dochodowość 
lokalnej energii odnawialnej przyczyniającej się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju 
gospodarczego. 

Wsparcie polityczne lub finansowe dla tworzenia infrastruktury w regionach peryferyjnych 
nie powinno zatem być oferowane z góry, lecz przeciwnie, powinno ono być przedmiotem 
racjonalnych dyskusji opartych na obiektywnych kryteriach.

Poprawka 8
Art. 3 lit. d)

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

d) wzmocnienia zrównoważonego rozwoju i 
zwiększenia ochrony środowiska, w 
szczególności w dziedzinie kogeneracji, 
wydajności energetycznej, usług 
energetycznych i energii odnawialnej oraz 
poprzez zmniejszenie zagrożeń społecznych 
i środowiskowych związanych z transportem 
energii.

Uzasadnienie

Komisja wydaje się usprawiedliwiać zasadę budowy nowej infrastruktury ochroną 
środowiska i zrównoważonym rozwojem. Jednak taka infrastruktura sama niesie pewne 
uciążliwości, ale przede wszystkim z zasady ogranicza konkurencję pomiędzy lokalnymi i 
zdecentralizowanymi źródłami energii z jednej strony a scentralizowanymi i odległymi 
źródłami energii z drugiej strony, z korzyścią dla tych drugich. Pewną zaletą 
zdecentralizowanych źródeł energii (odnawialnych lub kogeneracyjnych) jest z pewnością 
unikanie budowy infrastruktury transportowej lub dystrybucyjnej, przy jednoczesnym 
zwiększeniu stabilności i bezpieczeństwa systemów energetycznych.

Poprawka 9
Art. 4 ust. 1 lit. a)
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a) adaptowanie i rozwój sieci 
energetycznych w celu wsparcia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
energii, a przede wszystkim, rozwiązywania 
problemu „wąskich gardeł” (zwłaszcza 
transgranicznych), ograniczeń 
przesyłowych i przerw, jak również 
uwzględnienie potrzeb powstających z 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu ziemnego a także 
z rozszerzania Wspólnoty Europejskiej

a) dostosowanie i rozwój sieci 
energetycznych dla poprawy 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
energii oraz dla zwiększenia udziału energii 
odnawialnej;

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo dostaw i wielki rynek energii nie są celami tożsamymi. W przypadku 
infrastruktury uzasadnienie rozwojem rynku energii – który z zasady obejmuje infrastrukturę 
dochodową – nie może być stawiane na jednej płaszczyźnie z celem bezpieczeństwa dostaw, 
którego najbardziej znamiennym wyrazem są polityki rozwoju odnawialnych źródeł energii w 
UE.

Poprawka 10
Art. 4 ust. 3 lit. a)

a) rozwój sieci dla gazu ziemnego w celu 
zaspokojenia zapotrzebowania w zakresie 
zużycia gazu ziemnego we Wspólnocie 
Europejskiej oraz kontroli systemu dostaw 
gazu ziemnego;

a) rozwój sieci dla gazu w celu zaspokojenia 
zapotrzebowania w zakresie zużycia gazu
we Wspólnocie Europejskiej oraz kontroli 
systemu dostaw gazu;

Uzasadnienie

Skreślenie słowa “ziemny” w celu uzgodnienia tekstu z art. 2 ust. 2.

Poprawka 11
Art. 4 ust. 3 lit. c)

c) rozwój i integracja sieci gazów 
olefinowych w celu zaspokojenia popytu na 
zużycie gazów olefinowych w przemyśle we 
Wspólnocie.

skreślona

Uzasadnienie

Chodzi o szczególny przypadek, który nie powinien być przedmiotem oddzielnego artykułu.
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Poprawka 12
Art. 5 lit. a)

a) określenie projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, a 
zwłaszcza tych, które są priorytetowe;

a) określenie projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania
zgodnie z kryteriami ustalonymi stosownie 
do art. 6;

Uzasadnienie

Priorytetowy charakter projektu wynika z zastosowania kryteriów wyboru, które są 
przedmiotem dyskusji i decyzji instytucji europejskich, zwłaszcza Parlamentu Europejskiego. 
To zastosowanie tych kryteriów uzasadnia wsparcie ze strony UE, a nie zwykłe dołączenie 
nazwy projektu do listy przez Komisję czy Państwa Członkowskie.

Poprawka 13
Art. 6 ust. 1 akapit 2

Ocena efektywności ekonomicznej opiera 
się na analizie kosztów/korzyści 
uwzględniającej wszystkie koszty i korzyści, 
w tym również średnio- i długofalowe, 
związane z aspektami środowiskowymi, 
bezpieczeństwem dostaw oraz wkładem w 
spójność gospodarczą i społeczną. Projekty
będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które dotyczą terytorium 
Państwa Członkowskiego, wymagają jego 
zgody.

Ocena efektywności ekonomicznej opiera 
się na analizie kosztów/korzyści 
uwzględniającej wszystkie koszty i korzyści, 
w tym również średnio- i długofalowe, 
związane z wszystkimi środowiskowymi 
elementami zewnętrznymi oraz z innymi 
aspektami środowiskowymi, 
bezpieczeństwem dostaw oraz wkładem w 
spójność gospodarczą i społeczną. Projekty
będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które dotyczą terytorium 
Państwa Członkowskiego, wymagają jego 
zgody.

Uzasadnienie

Wszystkie koszty zewnętrzne dotyczące środowiska naturalnego powinno stanowić integralną 
część tej oceny efektywności ekonomicznej. 

Poprawka 14
Art. 7 ust. 3 lit. a)

a) mają znaczący wpływ na konkurencyjne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i/lub

skreślona
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Uzasadnienie
Pojęcie “znaczącego wpływu” zależy od jego definicji, która jest różna dla różnych 
podmiotów. Komisja wprowadza pojęcie niejasne z prawnego punktu widzenia, którego nie 
można zatem zachować.

Poprawka 15
Art. 7 ust. 3,lit. b) i b a) (nowa)

b) przyczyniają się do zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw dla Wspólnoty.

b) przyczyniają się do zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw dla Wspólnoty oraz
b a) powoduje zwiększenie wykorzystania 
energii odnawialnej, usług wydajnych 
energetycznie lub kogeneracji.

Uzasadnienie

Z drugiej strony projekty priorytetowe “zgodne z wymogami zrównoważonego rozwoju” 
powinny odpowiadać politykom energetycznym UE (źródła odnawialne, kogeneracja i/lub 
usługi energetyczne).

Poprawka 16
Art. 8

Art. 8 skreślony
Projekty leżące w interesie europejskim
1. Wybrane projekty odpowiadające 
kierunkom priorytetowym przewidzianym w 
art. 7, które mają charakter transgraniczny, 
lub które mają znaczący wpływ na 
możliwości przesyłu transgranicznego, 
uznaje się za projekty leżące w interesie 
europejskim.
Wykaz tych projektów zamieszczono w 
załączniku IV.
2. Przedstawiając projekty w ramach 
Funduszu Spójności, zgodnie z art. 10 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94, 
Państwa Członkowskie odpowiednio 
priorytetowo będą traktować projekty 
uznane za leżące w interesie europejskim.
3. Przedstawiając projekty w ramach 
budżetu dla sieci transeuropejskich, 
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zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2236/95, Państwa Członkowskie 
odpowiednio priorytetowo będą traktować 
projekty uznane za lezące w interesie 
europejskim.
4. Przedstawiając projekty w ramach 
Funduszy Strukturalnych, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999, 
Państwa Członkowskie odpowiednio 
priorytetowo będą traktować projekty 
uznane za lezące w interesie europejskim.
5. Komisja zadba o to, by kraje korzystające 
z Przedakcesyjnego Instrumentu 
Strukturalnego, przedstawiając swoje 
projekty w ramach tego instrumentu i 
zgodnie z postanowieniami art. 2 i 7 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1267/1999, 
odpowiednio priorytetowo będą traktować 
projekty uznane za lezące w interesie 
europejskim.
6. Jeżeli w przypadku uruchomienia prac w 
ramach któregoś z projektów uznanych za 
leżące w interesie europejskim nastąpi lub 
może nastąpić opóźnienie, Komisja zwróci 
się do zainteresowanych Państw 
Członkowskich o podanie przyczyn takiego 
opóźnienia w terminie trzech miesięcy.
Po otrzymaniu i zbadaniu odpowiedzi od 
zainteresowanych Państw Członkowskich 
Komisja może – przy zachowaniu zasady 
proporcjonalności – wycofać uznanie 
danego projektu za leżący w interesie 
europejskim.
7. Pięć lat od ukończenia projektu 
uznanego za leżący w interesie europejskim 
lub jednego z jego etapów zainteresowane 
Państwa Członkowskie przeprowadzą ocenę 
jego oddziaływania społeczno-
ekonomicznego i środowiskowego, w tym 
jego skutków dla wymiany handlowej 
pomiędzy Państwami Członkowskimi, dla 
spójności terytorialnej i dla 
zrównoważonego rozwoju. 
Państwa Członkowskie informują Komisję 
o wynikach takiej oceny.
8. Jeżeli projekt uznany zostanie za leżący 
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w interesie europejskim, zainteresowane 
Państwa Członkowskie przeprowadzą dla 
każdego etapu danego projektu, w razie 
potrzeby, skoordynowane procedury oceny 
projektu i konsultacji z opinią publiczną, 
przed zatwierdzeniem realizacji projektu.
9. Jeżeli projekt uznany za leżący w 
interesie europejskim obejmuje element 
transgraniczny, który jest niepodzielny z 
punktu widzenia technicznego i 
finansowego, zainteresowane Państwa 
Członkowskie przeprowadzą ankietę 
transnarodową, której celem będzie ocena 
elementu transgranicznego i konsultacje z 
opinią publiczną, przed zatwierdzeniem 
realizacji projektu.
10.Procedury skoordynowane lub ankiety 
transnarodowej przewidziane w ust. 8 i 9 są 
stosowane bez uszczerbku dla obowiązków 
w zakresie ochrony środowiska 
nakładanych przez prawodawstwo 
wspólnotowe, zwłaszcza w zakresie oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Zainteresowane Państwa Członkowskie 
informują Komisję o uruchomieniu i o 
wynikach takich procedur 
skoordynowanych lub ankiety 
transnarodowej.

Uzasadnienie

Obchodzenie niezbędnego procesu konsultacji i zatwierdzenia w organach lokalnych i 
władzach narodowych jest nie do przyjęcia, ponieważ jest to sprzeczne z ratyfikowanymi 
zobowiązaniami UE i jej Państw Członkowskich takimi jak protokół z Aarhus. Ponadto 
opracowanie takiej hipotetycznej listy infrastruktury przez Komisję, bez współdecyzji czy 
konsultacji z regionami, jest jeszcze bardziej nie do przyjęcia bez zbioru obiektywnych 
kryteriów. 

Poprawka 17
Art. 9

Art. 9 skreślony
Realizacja projektów leżących w interesie 
europejskim
1. Projekty leżące w interesie europejskim 
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są realizowane szybko.
Nie później niż 6 miesięcy od wejścia w 
życie niniejszej decyzji Państwa 
Członkowskie przedstawią Komisji 
harmonogram realizacji projektów, który 
określa:
a)przewidywany czas zakończenie 
procedury zatwierdzenia planów projektu,
b) harmonogram studium wykonalności i 
fazy projektowej,
c) czas realizacji  projektu
d) datę oddania do użytku projektu
2. Państwa Członkowskie będą przekazywać 
Komisji roczne sprawozdania na temat 
postępu prac nad projektami 
wspomnianymi w ust. 1.
Jeżeli prace posuwają się wolniej niż 
zostało to przewidziane w harmonogramie 
przedstawionym Komisji, Państwa 
Członkowskie powinny przedstawić Komisji 
zrewidowany plan. 
3. Państwa Członkowskie podejmują 
wszelkie odpowiednie działania w celu 
zagwarantowania, że procedura 
zatwierdzenia projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania
jest sprawna i nie powoduje niepotrzebnych 
opóźnień.

Uzasadnienie

Chociaż w tekście tym jasno uznaje się znaczenie uzgodnień z organami decyzjami lokalnymi, 
zwłaszcza art. 9-3 pokazuje, że celem tego tekstu jest osłabienie procesu demokratycznego. 
Art. 9 może uzasadniać narzucanie projektów infrastrukturalnych przez Państwa 
Członkowskie wbrew woli opinii publicznej lub organów lokalnych i stwarzać “europejską” 
wymówkę dla obchodzenia procesu demokratycznego.

Poprawka 18
Art. 10

Art. 10 skreślony
Koordynator europejski

1. Komisja może wyznaczyć koordynatora 
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europejskiego po konsultacjach z 
zainteresowanymi Państwami 
Członkowskimi. 
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 jest wybierany na 
podstawie jego znajomości instytucji 
europejskich oraz wiedzy na temat kwestii 
związanych z techniczną, finansową, 
społeczno-ekonomiczną i środowiskową 
oceną dużych projektów.
3. Decyzja o powołaniu koordynatora 
europejskiego określa sposób wykonywanie 
przez niego jego zadań. 
4. Koordynator europejski:
a) zachęca do wykorzystywania wspólnych 
metod oceny projektów, doradza 
prowadzącym projekt na temat pakietu 
finansowego dla projektu oraz, w razie 
potrzeby, wydaje opinie na temat kwestii 
związanych z funkcjonowaniem sieci;
b) co roku przedstawia Komisji 
sprawozdanie na temat postępów w 
realizacji projektów, za które odpowiada, 
nowych rozwiązań regulacyjnych lub 
innych okoliczności, które mogą mieć 
wpływ na projekt lub projekty, a także 
ewentualnych trudności i przeszkód, które 
mogą spowodować istotne opóźnienia;
c) prowadzi dialog z operatorami, 
użytkownikami, władzami regionalnymi i 
lokalnymi oraz przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego w celu 
lepszego zapoznania się z 
zapotrzebowaniem na usługi przesyłowe, 
ograniczeniami oraz parametrami usług 
potrzebnymi dla optymalizacji 
wykorzystania danej infrastruktury. 
5. Zainteresowane Państwa Członkowskie 
współpracują z koordynatorem europejskim 
i dostarczają mu informacji niezbędnych do 
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realizacji zadań przewidzianych w ust. 4.
6. Komisja może zwrócić się o wydanie 
opinii przez koordynatora europejskiego 
podczas badania wniosków o finansowanie 
wspólnotowe projektów lub grup projektów, 
dla których został powołany.

Uzasadnienie

Zgodnie z tą propozycją koordynator europejski ma za zadanie przyspieszenie budowy 
infrastruktury i stanowi uzasadnienie dla pominięcia procesu demokratycznego. Ma on 
ułatwiać budowę projektu a jako taki będzie przeszkadzał w procesie oceny kosztów i korzyści 
infrastruktury, nie przesądzając wyniku konsultacji. Zatem wypaczeniu ulegnie jeden z 
głównych elementów procesu demokratycznego.

Poprawka 19
Art. 15 akapit drugi

W sprawozdaniu tym z uwagą podejdzie się 
do realizacji projektów priorytetowych, a 
także do sposobów ich finansowania, 
zwłaszcza w zakresie części objętej 
finansowaniem wspólnotowym, dotyczącym 
połączeń transgranicznych wymienionych w 
załączniku II punkty 1, 2 i 7, oraz do 
postępów w ich realizacji.

W sprawozdaniu tym z uwagą podejdzie się 
do realizacji projektów priorytetowych oraz 
do ich wpływu na wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, a także do 
sposobów ich finansowania, zwłaszcza w 
zakresie części objętej finansowaniem 
wspólnotowym, dotyczącym połączeń 
transgranicznych wymienionych w 
załączniku II punkty 1, 2 i 7, oraz do 
postępów w ich realizacji.

Uzasadnienie

Sprawozdanie Komisji powinno również ocenić bezpośrednie i pośrednie skutki dla rozwoju 
odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 20
Załącznik I

TRANSEUROPEJSKIE SIECI 
ENERGETYCZNE

TRANSEUROPEJSKIE SIECI 
ENERGETYCZNE

Projekty priorytetowe określone w art. 7 Projekty priorytetowe określone w art. 7

SIECI ELEKTRYCZNE
EL.1.Francja – Belgia – Niderlandy –

Niemcy: 
Wzmocnienia sieci elektrycznej w 
celu likwidacji przeciążeń w 
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przepływie energii elektrycznej w 
krajach Beneluksu.

EL.2.Granice Włoch z Francją, Austrią, 
Słowenią i Szwajcarią: 
Zwiększenie pojemności wzajemnych 
połączeń elektrycznych.

EL.3.Francja – Hiszpania – Portugalia: 
Zwiększenie pojemności wzajemnych 
połączeń elektrycznych pomiędzy tymi 
krajami i dla Półwyspu Iberyjskiego 
oraz rozwój sieci w regionach 
wyspiarskich.

EL.4.Grecja – kraje bałkańskie – System 
UCTE: 
Rozwój infrastruktury elektrycznej w 
celu połączenia Grecji z systemem 
UCTE i wzmocnienia rynku energii 
elektrycznej w Europie Południowo-
Wschodniej.

EL.5.Zjednoczone Królestwo – Europa 
Kontynentalna i Europa Północna: 
Stworzenie/poszerzenie pojemności 
wzajemnych połączeń elektrycznych i 
ewentualna integracja przybrzeżnych 
źródeł energii wiatrowej.

EL.6.Irlandia – Zjednoczone Królestwo: 
Zwiększenie pojemności połączeń 
elektrycznych i ewentualna integracja 
przybrzeżnych źródeł energii 
wytworzonej z wiatru.

EL.7.Dania – Niemcy – Pierścień Bałtycki 
(w tym Norwegia – Szwecja –
Finlandia – Dania – Niemcy – Polska 
– kraje bałtyckie - Rosja): 
Zwiększenie pojemności wzajemnych 
połączeń elektrycznych i ewentualna 
integracja przybrzeżnych źródeł 
energii wytworzonej z wiatru.

EL.8.Niemcy – Polska – Czechy – Słowacja 
– Austria – Węgry – Słowenia: 
Zwiększenie pojemności wzajemnych 
połączeń elektrycznych.

EL.9.Śródziemnomorskie Państwa 
Członkowskie – Śródziemnomorski 
krąg energetyczny: 
Zwiększenie pojemności wzajemnych 
połączeń elektrycznych pomiędzy 
śródziemnomorskimi Państwami 
Członkowskimi a Marokiem – Algierią –
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Tunezją – Libią – Egiptem – krajami
bliskowschodnimi - Turcją.

SIECI GAZOWE
NG.1. Zjednoczone Królestwo –

kontynentalna Europa Północna, w 
tym Niderlandy, Dania i Niemcy –
Polska – Litwa – Łotwa – Estonia –
Finlandia - Rosja:
Północny rurociąg gazu ziemnego 
Transgas i Jamalski – europejski
rurociąg gazu ziemnego, łączący 
niektóre główne źródła gazu w 
Europie, poprawiający 
interoperacyjność sieci i zwiększający 
bezpieczeństwo dostaw.

NG.2. Algieria – Hiszpania – Włochy –
Francja – kontynentalna Europa 
Północna: 
Budowa nowych rurociągów gazu 
ziemnego z Algierii do Hiszpanii, 
Francji i Włoch oraz zwiększenie 
pojemności sieci pomiędzy Hiszpanią, 
Francją a Włochami oraz wewnątrz 
tych krajów.

NG.3. Kraje Morza Kaspijskiego – Bliski 
Wschód – Unia Europejska: 
Nowe sieci rurociągów gazu 
ziemnego do Unii Europejskiej z 
nowych źródeł, w tym rurociągi gazu 
ziemnego Turcja – Grecja, Grecja –
Włochy i Turcja - Austria.

NG.4. Terminale ciekłego gazu ziemnego 
(LNG) w Belgii, Francji, Hiszpanii, 
Portugalii, Włoszech i Polsce: 
Dywersyfikacja źródeł dostaw i 
punktów wejściowych, w tym 
połączenie terminali LNG z siecią 
przesyłową.

NG.5. Podziemne urządzenia do 
składowania gazu ziemnego w 
Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, 
Grecji i w regionie Morza 
Bałtyckiego: 
Zwiększenie pojemności w Hiszpanii, 
Włoszech i w regionie Morza 
Bałtyckiego oraz budowa pierwszych 
urządzeń w Portugalii i Grecji.

NG.6. Śródziemnomorskie Państwa 
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Członkowskie –
Wschodniośródziemnomorski krąg 
gazowy: 
Stworzenie i zwiększenie pojemności 
rurociągów gazu ziemnego pomiędzy 
śródziemnomorskimi Państwami 
Członkowskimi a Libią – Egiptem –
Jordanią – Syrią – Turcją.

Uzasadnienie

Projekty priorytetowe wymienione w tym załączniku mają bardzo duży zasięg. Zawartości 
tego załącznika nie można zatem przyjąć, dopóki wszystkie instytucje europejskie nie przyjmą 
kryteriów kwalifikowania projektów do tej listy.

Poprawka 21
Załącznik II

TRANSEUROPEJSKIE SIECI 
ENERGETYCZNE

TRANSEUROPEJSKIE SIECI 
ENERGETYCZNE

Dodatkowe kryteria dla projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, o 

których mowa w art. 6 ust. 2

Dodatkowe kryteria dla projektów leżących 
we wspólnym interesie, o których mowa w 

art. 6 ust. 2

SIECI ELEKTRYCZNE
1. Rozwój sieci elektrycznych w regionach 
wyspiarskich, izolowanych, peryferyjnych i 
ultraperyferyjnych, przy równoczesnym 
promowaniu dywersyfikacji źródeł energii i 
wspieraniu wykorzystania energii 
odnawialnej, a także w odpowiednich 
sytuacjach połączenie sieci elektrycznych 
tych regionów.

• Irlandia – Zjednoczone Królestwo 
(Walia)

• Grecja (wyspy)
• Włochy (Sardynia) – Francja (Korsyka) 

– Włochy (część lądowa)
• Połączenia w regionach wyspiarskich, 

w tym połączenia z częścią lądową
• Połączenia w regionach 

ultraperyferyjnych we Francji, 
Hiszpanii, Portugalii

2. Rozwój połączeń elektrycznych pomiędzy 
Państwami Członkowskimi, potrzebnych do 



PE 347.299 20/1 PA\544345PL.doc

PL

funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 
dla zapewnienia niezawodności i stabilności 
działania sieci elektrycznych.

• Francja – Belgia – Niderlandy –
Niemcy

• Francja – Niemcy
• Francja – Włochy
• Francja – Hiszpania
• Portugalia – Hiszpania
• Finlandia – Szwecja
• Finlandia – Estonia – Łotwa – Litwa
• Austria – Włochy
• Włochy – Słowenia
• Austria – Włochy – Słowenia - Węgry
• Niemcy - Polska
• Niemcy – Polska – Czechy – Słowacja -

Węgry
• Polska – Litwa 
• Irlandia – Zjednoczone Królestwo 

(Irlandia Północna)
• Austria – Niemcy 
• Niderlandy – Zjednoczone Królestwo
• Niemcy – Dania – Szwecja 
• Grecja - Włochy
3. Rozwój połączeń elektrycznych w obrębie 
Państw Członkowskich, gdy jest to 
potrzebne dla wykorzystania połączeń 
pomiędzy Państwami Członkowskimi, 
funkcjonowania rynku wewnętrznego lub 
podłączenie źródeł energii odnawialnej

• Wszystkie Państwa członkowskie
4. Rozwój połączeń elektrycznych z krajami 
nie będącymi Państwami Członkowskimi, a 
w szczególności z krajami kandydującymi 
do przystąpienia, i zwiększenie w ten sposób 
interoperacyjności, niezawodności 
operacyjnej i stabilności sieci elektrycznych 
lub dostaw elektryczności we Wspólnocie 
Europejskiej.

• Niemcy - Norwegia
• Niderlandy – Norwegia 
• Szwecja – Norwegia 
• Zjednoczone Królestwo – Norwegia 
• Bałtycki Pierścień Energetyczny: 

Niemcy – Polska – Białoruś – Rosja –
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Litwa – Łotwa – Estonia – Finlandia –
Szwecja – Norwegia - Dania

• Norwegia – Szwecja – Finlandia - Rosja
• Śródziemnomorski Pierścień 

Energetyczny: Francja – Hiszpania –
Maroko – Algieria – Tunezja – Libia –
Egipt – kraje bliskowschodnie – Turcja 
– Grecja - Włochy

• Grecja – Turcja 
• Włochy – Szwajcaria 
• Grecja – kraje bałkańskie
• Hiszpania - Maroko
• UE – kraje bałkańskie – Białoruś –

Rosja – Ukraina 
• Czarnomorski Pierścień: Rosja –

Ukraina – Rumunia – Bułgaria –
Turcja - Gruzja

5. Działania poprawiające funkcjonowanie 
wzajemnie połączonych sieci elektrycznych 
w obrębie rynku wewnętrznego, a w 
szczególności określanie wąskich gardeł i 
brakujących połączeń, opracowanie 
rozwiązań w celu radzenia sobie z 
przeciążeniem oraz dostosowanie metod 
prognozowania i obsługi sieci 
elektrycznych.

• Określenie wąskich gardeł i 
brakujących połączeń, zwłaszcza 
transgranicznych, w obrębie sieci 
elektrycznych

• Opracowanie rozwiązań w zakresie 
zarządzania przesyłem elektryczności w 
celu radzenia sobie z przeciążeniami w 
obrębie sieci elektrycznych

• Dostosowanie metod prognozowania i 
obsługi sieci elektrycznych niezbędnych 
dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i wykorzystanie w dużym 
stopniu odnawialnych źródeł energii

SIECI GAZOWE
6. Doprowadzenie gazu ziemnego do 
nowych regionów, głównie regionów 
wyspiarskich, izolowanych, peryferyjnych i 
ultraperyferyjnych, oraz rozwój sieci 
gazowych w tych regionach.
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• Zjednoczone Królestwo (Irlandia 
Północna)

• Irlandia
• Hiszpania
• Portugalia 
• Grecja
• Szwecja
• Dania
• Włochy (Sardynia)
• Francja (Korsyka)
• Cypr
• Malta
• Ultraperyferyjne regiony we Francji, 

Hiszpanii, Portugalii 
7. Rozwój połączeń gazu ziemnego w celu 
zaspokojenia potrzeb rynku wewnętrznego 
lub wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw, w 
tym połączenie oddzielnych sieci gazu 
ziemnego

• Irlandia – Zjednoczone Królestwo
• Francja – Hiszpania 
• Francja – Szwajcaria 
• Portugalia – Hiszpania 
• Austria – Niemcy
• Austria – Węgry
• Austria – Węgry – Słowacja – Polska 
• Austria – Włochy
• Grecja – pozostałe kraje bałkańskie
• Austria – Węgry – Rumunia – Bułgaria 

Grecja – Turcja 
• Francja – Włochy
• Grecja – Włochy 
• Austria – Czechy
• Niemcy – Czechy – Austria – Włochy 
• Austria – Słowenia – Chorwacja 
• Zjednoczone Królestwo – Niderlandy –

Niemcy 
• Niemcy – Polska 
• Dania – Zjednoczone Królestwo
• Dania – Niemcy – Szwecja
8. Rozwój zdolności odbiorczych ciekłego 
gazu ziemnego (LNG) oraz składowania 
gazu ziemnego, niezbędnych do 
zaspokojenia zapotrzebowania i 
kontrolowania systemów dostaw gazu, a 
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także dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw.

• Wszystkie Państwa Członkowskie
9. Rozwój zdolności przesyłowych gazu 
ziemnego (gazociągi zaopatrzeniowe) 
niezbędnych do zaspokojenia 
zapotrzebowania oraz dywersyfikacji 
dostaw ze źródeł wewnętrznych i 
zewnętrznych, jak również dróg dostaw.

• Skandynawski Pierścień Gazowy: 
Norwegia – Niemcy – Szwecja –
Finlandia – Rosja - kraje bałtyckie -
Polska

• Algieria – Hiszpania – Francja 
• Rosja – Ukraina – UE
• Rosja – Białoruś – Ukraina – UE 
• Rosja – Białoruś – UE 
• Rosja – Morze Bałtyckie – Niemcy 
• Libia – Włochy
• Tunezja – Libia – Włochy 
• Kraje kaspijskie – UE 
• Rosja – Ukraina – Mołdawia –

Rumunia – Bułgaria – Grecja –
pozostałe kraje bałkańskie 

• Rosja – Ukraina – Słowacja – Węgry –
Słowenia – Włochy 

• Niderlandy – Niemcy – Szwajcaria -
Włochy

• Belgia – Francja – Szwajcaria - Włochy
• Dania – (Szwecja) – Polska
• Norwegia – Rosja – UE
• Irlandia
• Algieria – Włochy – Francja
• Bliski Wschód –

Wschodniośródziemnomorski Pierścień 
Gazowy - UE

10. Działania poprawiające 
funkcjonowanie połączonych sieci gazu 
ziemnego w obrębie rynku wewnętrznego i 
w krajach tranzytowych, a w szczególności 
określanie wąskich gardeł i brakujących 
połączeń, opracowanie rozwiązań w celu 
radzenia sobie z przeciążeniami oraz 
dostosowanie metod prognozowania oraz 
wydajnej i bezpiecznej obsługi sieci gazu 
ziemnego.
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• Określanie wąskich gardeł i 
brakujących połączeń, zwłaszcza 
transgranicznych, w obrębie sieci gazu 
ziemnego.

• Opracowanie rozwiązań w zakresie 
zarządzania przesyłem gazu ziemnego w 
celu radzenia sobie z przeciążeniami w 
obrębie sieci gazowych.

• Dostosowanie metod prognozowania 
oraz obsługi sieci gazu ziemnego 
niezbędnych dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

• Zwiększenie ogólnej sprawności 
działania, bezpieczeństwa i 
zabezpieczenia sieci gazu ziemnego w 
krajach tranzytowych.

11. Rozwój i integracja zdolności 
transportowych gazów olefinowych 
niezbędnych do zaspokojenia 
zapotrzebowania w obrębie rynku 
wewnętrznego.

• Wszystkie Państwa Członkowskie

Uzasadnienie
Treść załącznika II nie odpowiada jego tytułowi” “Dodatkowe kryteria dla projektów 
leżących we wspólnym interesie”. Jest on jedynie “listą zakupów” obejmującą kwalifikujące 
się projekty. Treść tego załącznika sugeruje, że obecny tekst zawiera obiektywne kryteria 
finansowania publicznego takich projektów. A tak nie jest.

Treść takiego załącznika powinna zatem faktycznie zawierać dodatkowe kryteria 
kwalifikowania, które powinny zostać przyjęte przez wszystkie instytucje europejskie.

Poprawka 22
Załącznik III

TRANSEUROPEJSKIE SIECI 
ENERGETYCZNE

TRANSEUROPEJSKIE SIECI 
ENERGETYCZNE

Projekty leżące we wspólnym interesie i ich 
specyfikacje, aktualnie określone zgodnie z 

kryteriami podanymi w załączniku II

Projekty leżące we wspólnym interesie i ich 
specyfikacje, aktualnie określone zgodnie z 

kryteriami podanymi w załączniku II

SIECI ELEKTRYCZNE
1 Rozwój sieci elektrycznych w 

regionach izolowanych
1.1 Podmorski kabel Irlandia — Walia 

(ZK)
1.2 Wzmocnienie połączenie Ipiros (GR) —

Puglia (IT)
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1.3 Połączenie Cykladów Południowych 
(GR)

1.4 Podwodne połączenie kablem 30 kV 
pomiędzy wyspami Faial, Pico i S. 
Jorge (Azory, PT)

1.5 Połączenie i wzmocnienie sieci na 
wyspach Terceira, Faial i S Miguel 
(Azory, PT)

1.6 Połączenie i wzmocnienie sieci na 
Maderze (PT)

1.7 Podmorski kabel Sardynia (IT) — część 
lądowa Włoch

1.8 Podmorski kabel Korsyka (FR) —
Włochy

1.9 Połączenie część lądowa Włoch—
Sycylia (IT)

1.10 Podwojenie połączenia Sorgente (IT) 
— Rizziconi (IT)

1.11 Nowe połączenia na Balearach i 
Wyspach Kanaryjskich (ES)

2 Rozwój połączeń elektrycznych 
pomiędzy Państwami Członkowskimi

2.1 Linia Moulaine (FR) — Aubange (BE)
2.2 Linia Avelin (F) — Avelgem (BE) 
2.3 Linia Vigy (FR) — Marlenheim (FR) 
2.4 Linia Vigy (FR) — Uchtelfangen (DE) 
2.5 Transformat fazowy w La Praz (FR) 
2.6 Dalsze zwiększenie zdolności 

przesyłowych przez istniejące 
wzajemne połączenie pomiędzy 
Francją a Włochami

2.7 Nowe połączenie pomiędzy Francją a 
Włochami

2.8 Nowe połączenie poprzez Pireneje 
pomiędzy Francją a Hiszpanią

2.9 Połączenie poprzez Pireneje Wschodnie 
pomiędzy Francja a Hiszpanią

2.10 Połączenia pomiędzy północną 
Portugalią a północno-zachodnią 
Hiszpanią

2.11 Linia Sines (PT) — Alqueva (PT) —
Balboa (ES)

2.12 Linia Valdigem (PT) — Douro 
Internacional (PT) — Aldeadávila 
(ES) i urządzenia Douro 
Internacional

2.13 Nowe połączenia przez północną 
część Zatoki Botnickiej pomiędzy 
Finlandiaią a Szwecją
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2.14 Linia Lienz (AT) — Cordignano (IT)
2.15 Nowe połączenie pomiędzy Włochami 

a Austrią przez przełęcz Brenner
2.16 Połączenie pomiędzy Irlandią a 

Irlandią Północną
2.17 Linia St Peter (AT) — Isar (DE)
2.18 Podmorski kabel pomiędzy 

południowo-wschodnią Anglią a 
środkową Holandią

2.19 Wzmocnienie połączeń pomiędzy 
Danią a Niemcami, np. linia Kasso 
— Hamburg 

2.20 Wzmocnienie połączeń pomiędzy 
Danią a Szwecją

3 Rozwój połączeń elektrycznych w 
obrębie Państw Członkowskich

3.1 Połączenia w Danii na osi Wschód-
Zachód: 
połączenie pomiędzy duńską siecią 
zachodnią (UCTE) i wschodnią 
(NORDEL).

3.2 Połączenie na duńskiej osi Północ-
Południe

3.3 Nowe połączenie w północnej Francji
3.4 Nowe połączenia w południowo-

zachodniej Francji
3.5 Linia Trino Vercellese (IT) —

Lacchiarelle (IT)
3.6 Linia Turbigo (IT) — Rho —Bovisio 

(IT)
3.7 Linia Voghera (IT) — La Casella (IT) 
3.8 Linia S. Fiorano (IT) — Nave (IT)
3.9 Linia Venezia Nord (IT) — Cordignano 

(IT) 
3.10 Linia Redipuglia (IT) — Udine Ovest 

(IT) 
3.11 Nowe połączenia na włoskiej osi 

Wschód-Zachód
3.12 Linia Tavarnuzze IT) — Casellina 

(IT)
3.13 Linia Tavarnuzze IT) — S.Barbara 

(IT)
3.14 Linia Rizziconi IT) — Feroleto (IT) 

— Laino (IT)
3.15 Nowe połączenia na włoskiej osi 

Północ-Południe
3.16 Modyfikacje sieci w celu ułatwienia 

podłączenia odnawialnych źródeł 
energii we Włoszech
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3.17 Nowe połączenia energii 
otrzymywanej Włoszech wiatru we 
Włoszech

3.18 Nowe połączenia na północnej osi 
Hiszpanii

3.19 Nowe połączenia na 
śródziemnomorskiej osi Hiszpanii

3.20 Nowe połączenia na osi Galicia (ES) 
— Centro (ES)

3.21 Nowe połączenia na osi Centro (ES) 
— Aragón (ES)

3.22 Nowe połączenia na osi Aragón (ES) 
— Levante (ES)

3.23 Nowe połączenia w Andaluzji (ES)
3.24 Linia Pedralva (PT) — Riba d'Ave 

(PT) i urządzenia w Pedralva 
3.25 Linia Recarei (PT) — Valdigem (PT) 
3.26 Linia Picote (PT) — Pocinho (PT) 

(unowocześnienie)
3.27 Modyfikacja obecnej linii Pego (PT) 

— Cedillo (ES)/Falagueira (PT) oraz 
urządzeń w Falagueira

3.28 Linia Pego (PT) — Batalha (PT) i 
urządzenia w Batalha 

3.29 Linia Sines (PT) — Ferreira do 
Alentejo (PT) I (unowocześnienie)

3.30 Nowe połączenia energii 
otrzymywanej z wiatru w Portugalii

3.31 Linie Pereiros (PT) — Zêzere (PT) 
— Santarém (PT) i urządzenia w 
Zêzere

3.32 Linie Batalha (PT) — Rio Maior 
(PT) I i II (unowocześnienie)

3.33 Linia Carrapatelo (PT) — Mourisca 
(PT) (unowocześnienie)

3.34 Linia Valdigem (PT) — VisUE (PT) 
— Anadia (PT) 

3.35 Odgałęzienie obecnej linii Rio Maior 
(PT) — Palmela (PT) do Ribatejo 
(PT) i urządzenia w Ribatejo

3.36 Podstacje i linie łączące Thessaloniki 
(GR), Lamia (GR) i Patras (GR) 

3.37 Połączenia regionów Evia (GR), 
Lakonia (GR) i Tracja (GR)

3.38 Wzmocnienie istniejących połączeń 
regionów peryferyjnych w Grecji 
lądowej

3.39 Linia Tynagh (IE) — Cashla (IE)
3.40 Linia Flagford (IE) — Wschodnie 
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Sligo (IE)
3.41 Połączenia północno-wschodniej i 

zachodniej Hiszpanii, w szczególności 
w celu połączenia z siecią elektrowni 
wiatrowych

3.42 Połączenia w kraju Basków (ES), 
Aragón (ES) i Navarra (ES)

3.43 Połączenia w Galicji (ES)
3.44 Połączenia w środkowej Szwecji
3.45 Połączenia w południowej Szwecji
3.46 Linia Lübeck/Siems (DE) — Görries 

(DE) 
3.47 Linia Lübeck/Siems (DE) —

Krümmel (DE)
3.48 Połączenia w Irlandii Północnej, w 

powiązaniu do połączeń z Irlandią
3.49 Połączenia w północno-zachodnim 

Zjednoczonym Królestwie
3.50 Połączenia w Szkocji i Anglii, z myślą 

o większym wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej

3.51 Nowe przybrzeżne połączenia źródeł 
energii otrzymywanej w Belgii

3.52 Podstacja Borssele (NL)
3.53 Zastosowanie urządzeń kompensacji 

mocy biernej (NL)
3.54 Linia St. Peter (AT) — Tauern (AT)
3.55 Linia Südburgenland (AT) —

Kainachtal (AT) 
4 Rozwój połączeń elektrycznych z 

krajami nie będącymi Państwami 
Członkowskimi

4.1 Linia Neuenhagen (DE) — Vierraden 
(DE) — Krajnik (PL) 

4.2 Linia Brunsbüttel (DE) — południowa 
Norwegia 

4.3 Linia S. Fiorano (IT) — Robbia (CH)
4.4 Nowe połączenie Włochy — Szwajcaria
4.5 Linia Philippi (GR) — Maritsa 3 

(Bułgaria) 
4.6 Linia Amintaio (GR) — Bitola 

(FYROM)
4.7 Linia Kardia (GR) — Elbasan 

(Albania)
4.8 Linia Elbasan (Albania) — Podgorica 

(Serbia i Czarnogóra)
4.9 Podstacja Mostar (Bośnia–

Hercegowina) i linie połączeniowe
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4.10 Podstacja Ernestinovo (Chorwacja) i 
linie połączeniowe

4.11 Nowe połączenia pomiędzy Grecją a 
Albanią, Bułgarią i FYROM

4.12 Linia Philippi (GR) — Hamidabad 
(TR)

4.13 Podmorski kabel pomiędzy północno-
wschodnią/wschodnią Anglią a 
południową Norwegią

4.14 Połączenie Eemshaven (NL) — Feda 
(NO) 

4.15 Podmorski kabel pomiędzy 
południową Hiszpanią a Marokiem 
(wzmocnienie istniejącego 
połączenia)

4.16 Połączenia dla Bałtyckiego 
Pierścienia Energetycznego: Niemcy 
— Polska — Rosja — Estonia —
Łotwa — Litwa — Szwecja —
Finlandia — Dania — Białoruś

4.17 Połączenia południowa Finlandia —
Rosja

4.18 Połączenie Niemcy — Polska —
Litwa — Białoruś — Rosja 
(Połączenie wysokiej mocy Wschód-
Zachód)

4.19 Połączenie Polska — Litwa 
4.20 Podmorski kabel pomiędzy Finlandią 

a Estonią
4.21 Nowe połączenia pomiędzy północną 

Szwecją a północną Norwegią
4.22 Nowe połączenia pomiędzy środkową 

Szwecją a środkową Norwegią
4.23 Linia Borgvik (S) — Hoesle (NO) —

region Oslo(NO) 
4.24 Nowe połączenia pomiędzy 

systemami UCTE i CENTREL 
4.25 Nowe połączenia pomiędzy systemem 

UCTE/CENTREL a krajami 
bałkańskimi

4.26 Połączenia i punkty styczne pomiędzy 
poszerzonym systemem UCTE a 
Białorusią, Rosją i Ukrainą, w tym 
relokacja stacji przetwornikowych 
działających poprzednio pomiędzy 
Austrią a Węgrami i Czechami oraz 
pomiędzy Niemcami a Czechami

4.27 Połączenia w Czarnomorskim 
Pierścieniu Energetycznym: Rosja —
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Ukraina — Rumunia — Bułgaria —
Turcja — Gruzja

4.28 Nowe połączenia w obszarze Morza 
Czarnego z myślą o uzyskaniu 
interoperacyjności poszerzonego 
systemu UCTE z sieciami 
zainteresowanych krajów

4.29 Nowe połączenia w 
Śródziemnomorskim Pierścieniu 
Energetycznym: Francja —
Hiszpania — Maroko — Algieria —
Tunezja – Libia – kraje Bliskiego 
Wschodu – Turcja - Grecja —
Włochy

4.30 Podmorski kabel pomiędzy 
południową Hiszpanią a północno-
zachodnią Algierią

4.31 Podmorski kabel pomiędzy Włochami 
a Algierią

4.32 Nowe połączenia w regionie/obszarze 
Morza Barentsa

4.33 Instalacja elastycznych systemów 
zmiennego przesyłu prądu pomiędzy 
Włochami a Słowenią

4.34 Nowe połączenia Włochy – Słowenia 
4.35 Podmorski kabel Włochy –

Chorwacja 
4.36 Wzmocnienie połączeń pomiędzy 

Danią a Norwegią
5 Działania poprawiające 

funkcjonowanie połączonych sieci 
elektrycznych w obrębie rynku 
wewnętrznego

(Jeszcze nie określono żadnych 
specyfikacji)

SIECI GAZOWE
6 Doprowadzenie gazu ziemnego do 

nowych regionów
6.1 Rozwój sieci gazowej od Belfastu w 

kierunku północno-zachodniego 
regionu Irlandii Północnej (ZK) oraz, 
w razie potrzeby, do zachodniego 
wybrzeża Irlandii

6.2 LNG w Santa Cruz de Tenerife, Wyspy 
Kanaryjskie (ES)

6.3 LNG w Las Palmas de Gran Canaria 
(ES)

6.4 LNG na Maderze (PT)
6.5 Rozwój sieci gazowej w Szwecji
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6.6 Połączenie pomiędzy Balearami (ES) a 
częścią lądową Hiszpanii

6.7 Odgałęzienie wysokociśnieniowe do 
Tracji (GR)

6.8 Odgałęzienie wysokociśnieniowe do 
Koryntu (GR)

6.9 Odgałęzienie wysokociśnieniowe do 
północno-zachodniej Grecji (GR)

6.10 Połączenie wysp Lolland (DK) i 
Falster (DK)

7 Rozwój połączeń gazowych w celu 
zaspokojenia zapotrzebowania na 
rynku wewnętrznym lub wzmocnienia 
bezpieczeństwa dostaw, w tym połączeń 
pomiędzy oddzielnymi sieciami gazu 
ziemnego

7.1 Dodatkowy gazociąg łączący pomiędzy 
Irlandią a Szkocją

7.2 Połączenie Północ-Południe, w tym 
gazociąg Dublin — Belfast

7.3 Stacja ciśnieniowa na gazociągu Lacq 
(FR) — Calahorra (ES) 

7.4 Gazociąg Lussagnet (FR) — Bilbao 
(ES)

7.5 Gazociąg Perpignan FR) — Barcelona 
(ES) 

7.6 Zwiększenie zdolności przesyłowych 
gazociągów zaopatrujących 
Portugalię poprzez południową 
Hiszpanię oraz Galicję i Asturię 
poprzez Portugalię

7.7 Gazociąg Puchkirchen (AT) —
Burghausen (DE)

7.8 Gazociąg Andorf (AT) — Simbach 
(DE)

7.9 Gazociąg Wiener Neustadt (AT) —
Sopron (HU) 

7.10 Gazociąg Bad Leonfelden (DE) —
Linz (AT)

7.11 Gazociąg North–West Greece —
Elbasan (AL) 

7.12 Gazociąg połączeniowy Greece —
Włochy

7.13 Stacja ciśnieniowa na głównym 
gazociągu w Grecji

7.14 Połączenie pomiędzy sieciami Austrii 
i Czech

7.15 Korytarz przesyłu gazu w 
Południowo-Wschodniej Europie 
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poprzez Grecję, FYROM, Serbię i 
Czarnogórę, Bośnię-Hercegowinę, 
Chorwację, Słowenię i Austrię

7.16 Korytarz przesyłu gazu pomiędzy 
Austrią a Turcją poprzez Węgry, 
Rumunię i Bułgarię

7.17 Gazociągi łączące pomiędzy 
Zjednoczonym Królestwem, Holandią 
i Niemcami, łączący główne źródła i 
rynki Północno-Zachodniej Europy

7.18 Połączenie pomiędzy północno-
wschodnimi Niemcami (obszar 
Berlina) a północno-zachodnią 
Polską (obszar Szczecina), z 
odgałęzieniem z Schmölln do Lubmin 
(DE, obszar Greifswald)

7.19 Połączenie pomiędzy urządzeniami 
przybrzeżnymi na Morzu Północnym
albo pomiędzy duńskimi 
urządzeniami przybrzeżnymi a 
urządzeniami naziemnymi 
Zjednoczonego Królestwa

7.20 Wzmocnienie zdolności przesyłowych 
pomiędzy Francją a Włochami

7.21 Bałtyckie połączenie gazowe 
pomiędzy Danią — Niemcami —
Szwecją

8 Rozwój zdolności odbioru płynnego 
gazu ziemnego (LNG) oraz 
składowania gazu ziemnego

8.1 LNG w Le Verdon-sur-mer (FR, nowy 
terminal) oraz gazociąg do magazynu 
Lussagnet (FR) 

8.2 LNG w Fos-sur-mer (FR)
8.3 LNG w Huelva (ES), poszerzenie 

istniejącego terminalu
8.4 LNG w Cartagena (ES), poszerzenie 

istniejącego terminalu
8.5 LNG w Galicji (ES), nowy terminal
8.6 LNG w Bilbao (ES), nowy terminal
8.7 LNG w regionie Walencji (ES), nowy 

terminal
8.8 LNG w Barcelonie (ES), poszerzenie 

istniejącego terminalu
8.9 LNG w Sines (PT), nowy terminal
8.10 LNG w Revithoussa (GR), 

powiększenie istniejącego terminalu
8.11 LNG na północnym wybrzeżu 

Adriatyku (IT)
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8.12 Przybrzeżne urządzenia LNG na 
północnym Morzu Adriatyckim (IT)

8.13 LNG na południowym wybrzeżu 
Adriatyku (IT)

8.14 LNG na wybrzeżu Morza Jońskiego 
(IT)

8.15 LNG na wybrzeżu Morza 
Tyrreńskiego (IT)

8.16 LNG na wybrzeżu Ligurii (IT)
8.17 LNG w Zeebrugge/Dudzele (BE, 

powiększenie istniejącego terminalu)
8.18 LNG na Wyspie Grain, Kent (UK)
8.19 Budowa drugiego terminalu LNG w 

Grecji
8.20 Rozwój podziemnych urządzeń do 

składowania gazu w Irlandii
8.21 Urządzenia do składowania w 

południowej Kavala (GR), 
przekształcenie przybrzeżnego 
wyczerpanego pola gazowego

8.22 Urządzenia do składowania w 
Lussagnet (FR, powiększenie 
istniejącego składu)

8.23 Urządzenia do składowania w 
Pecorade (FR, przekształcenie 
wyczerpanego pola naftowego)

8.24 Urządzenia do składowania w 
regionie Alzacji (FR, wykorzystanie 
kopalni soli)

8.25 Urządzenia do składowania w 
regionie centralnym (FR, 
wykorzystanie poziomu wód 
gruntowych).

8.26 Urządzenia do składowania na osi 
Północ-Południe w Hiszpanii (nowe 
lokalizacje) w Cantabria, Aragon, 
Castilla y León, Castilla — La 
Mancha i Andaluzja

8.27 Urządzenia do składowania na 
śródziemnomorskiej osi Hiszpanii 
(nowe lokalizacje) w Catalonia, 
Valencia i Murcia

8.28 Urządzenia do składowania Carriço 
(PT, nowa lokalizacja)

8.29 Urządzenia do składowania w 
Loenhout (BE, powiększenie 
istniejącego składu)

8.30 Urządzenia do składowania w 
Stenlille (DK) i Lille Torup (DK, 
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powiększenie istniejącego składu)
8.31 Urządzenia do składowania w Tønder 

(DK, nowa lokalizacja)
8.32 Urządzenia do składowania w 

Puchkirchen (AT, powiększenie 
istniejącego składu), w tym gazociąg 
do systemu Penta West w pobliżu 
Andorf (AT)

8.33 Urządzenia do składowania w 
Baumgarten (AT, nowa lokalizacja)

8.34 Urządzenia do składowania w 
Haidach (AT, nowa lokalizacja), w 
tym gazociąg do europejskiej sieci 
gazowej

8.35 Rozwój podziemnych urządzeń do 
składowania gazu we Włoszech

9 Rozwój zdolności przesyłowych gazu 
(gazociągi zaopatrzeniowe)

9.1 Utworzenie i rozwój połączeń 
Skandynawskiego Pierścienia 
Gazowego: Norwegia — Dania —
Niemcy — Szwecja — Finlandia —
Rosja — kraje bałtyckie — Polska

9.2 Gazociąg wewnątrzskandynawski: 
Norwegia, Szwecja, Finlandia

9.3 Gazociąg północnoeuropejski: Rosja, 
Morze Bałtyckie, Niemcy

9.4 Gazociąg z Rosji do Niemiec przez 
Łotwę, Litwę i Polskę, w tym rozwój 
podziemnych urządzeń do 
składowania gazu na Łotwie

9.5 Gazociąg Finlandia–Estonia
9.6 Nowe gazociągi z Algierii do Hiszpanii i 

Francji oraz związane z tym 
zwiększenie zdolności przesyłowych 
sieci wewnętrznych w tych krajach

9.7 Zwiększenie zdolności przesyłowych 
gazociągu Algieria — Maroko —
Hiszpania (do Córdoba) 

9.8 Gazociąg Córdoba (ES) — Ciudad Real 
(ES) 

9.9 Gazociąg Ciudad Real (ES) — Madrid 
(ES) 

9.10 Gazociąg Ciudad Real (ES) —
wybrzeże śródziemnomorskie (ES) 

9.11 Odgałęzienia w Kastylii (ES) — La 
Mancha (ES)

9.12 Przedłużenie w kierunku północno-
zachodniej Hiszpanii
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9.13 Gazociąg podmorski Algieria —
Hiszpania i gazociągi połączeniowe 
do Francji

9.14 Zwiększenie zdolności przesyłowych 
ze złóż rosyjskich do Unii 
Europejskiej przez Ukrainę, Słowację 
i Czechy

9.15 Zwiększenie zdolności przesyłowych 
ze złóż rosyjskich do Unii 
Europejskiej przez Białoruś i Polskę

9.16 Gazociąg Yagal Sud (pomiędzy 
gazociągiem STEGAL prowadzącym 
do trójkąta DE, FR, CH)

9.17 Gazociąg SUDAL East (pomiędzy 
gazociągiem MIDAL w pobliżu 
Heppenheim do połączenia w 
Burghausen z gazociągiem PENTA w 
Austrii)

9.18 Gazociąg ze złóż libijskich do Włoch
9.19 Gazociąg ze złóż w krajach 

kaspijskich do Unii Europejskiej
9.20 Gazociąg Grecja – Turcja 
9.21 Zwiększenie zdolności przesyłowych 

ze złóż rosyjskich do Grecji i 
pozostałych krajów bałkańskich przez 
Ukrainę, Mołdawię, Rumunię i 
Bułgarię

9.22 Gazociąg St. Zagora (BG) — Ihtiman 
(BG)

9.23 Gazociągi łączące pomiędzy sieciami 
gazowymi Niemiec, Czech, Austrii i 
Włoch

9.24 Gazociąg ze złóż rosyjskich do Włoch 
przez Ukrainę, Słowację, Węgry i 
Słowenię

9.25 Zwiększenie zdolności przesyłowych 
gazociągu TENP biegnącego z 
Holandii przez Niemcy do Włoch

9.26 Gazociąg Taisnieres (FR) —
Oltingue (CH) 

9.27 Gazociąg z Danii do Polski, 
ewentualnie przez Szwecję

9.28 Gazociąg Nybro (DK) — Dragør 
(DK), w tym gazociąg łączący do 
urządzeń do składowania w Stenlille 
(DK)

9.29 Sieć gazowa od złóż na Morzu 
Barentsa do Unii Europejskiej przez 
Szwecję i Finlandię
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9.30 Gazociąg z pola Corrib (IE, 
przybrzeżne)

9.31 Gazociąg ze złóż w Algierii do Włoch 
przez Sardynię, z odgałęzieniem na 
Korsykę

9.32 Sieć gazowa ze złóż na Bliskim 
Wschodzie do Unii Europejskiej

9.33 Gazociąg z Norwegii do 
Zjednoczonego Królestwa

10 Działania poprawiające 
funkcjonowanie połączonych sieci 
gazowych w obrębie rynku 
wewnętrznego

(Jeszcze nie określono żadnych 
specyfikacji)

Uzasadnienie

Treść takiego załącznika można będzie przyjąć dopiero wówczas, gdy wszystkie instytucje 
europejskie przyjmą kryteria kwalifikacji na taką listę.

Poprawka 23
Załącznik IV

Załącznik IV
TRANSEUROPEJSKIE SIECI 

ENERGETYCZNE 
Projekty leżące w interesie europejskim, jak 

to określono w art. 8

SIECI ELEKTRYCZNE
• Linia Moulaine (FR) – Aubange (BE)
• Linia Avelin (FR) – Avelgem (BE) 
• Linia Lienz (AT) – Cordignano (IT) 
• Instalacja elastycznych systemów 

zmiennego przesyłu prądu pomiędzy 
Włochami a Słowenią

• Linia Udine Ovest (IT) – Okroglo (SI)
• Linia S. Fiorano (IT) – Nave (IT) –

Gorlago (IT) 
• Linia Venezia Nord (IT) –

Cordignano (IT)
• Linia St. Peter (AT) – Tauern (AT) 
• Linia Südburgenland (AT) –

Kainachtal (AT) 
• Linia S. Fiorano (IT) – Robbia (CH) 

skreślony
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• Linia Sentmenat (ES) – Bescanό (ES) 
– Baixas (FR) 

• Linia Valdigem (PT) – Douro 
Internacional (PT) – Aldeadávila 
(ES) line

• Linia Philippi (GR) – Hamidabad 
(TR) 

• Podmorski kabel pomiędzy Anglią 
(ZK) a Holandią

• Podmorski kabel Irlandia – Walia 
(UK)

• Linia Kasso (DK) – Hamburg (DE) 
• Połączenie Polska – Litwa 
• Podmorski kabel Finlandia – Estonia 

(Estlink)
• Linia Kasso (DK) – Revsing (DK) –

Tjele (DK)
• Linia V.Hassing (DK) – Trige (DK) 
• Podmorski kabel Skagerak 4 (DK) –

(NO)
• Linia Neuenhagen (DE) – Vierraden 

(DE) – Krajnik (PL) 
• Nowe połączenie Niemcy – Polska
• Linia Dürnrohr (AT) – Slavetice (CZ)

SIECI GAZOWE
• Gazociąg North Transgas
• Gazociąg Półwysep Jamał – Europa 
• Gazociąg Medgas Algieria-Hiszpania 

-Francja-Europa kontynentalna
• Gazociąg Algieria – Tunezja –

Włochy 
• Gazociąg Libia – Włochy
• Gazociąg Turcja – Grecja – Włochy
• Gazociąg Turcja – Austria

Uzasadnienie

Skreślenie dla zachowania spójności z poprawkami do artykułów od 8 do 10.


