
 

PL   PL 

 

 

 
KOMISJA 
EUROPEJSKA  

Bruksela, dnia 18.5.2022 r. 

COM(2022) 231 final 

ANNEXES 1 to 2 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

do 

wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY 

zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/241 w odniesieniu do rozdziałów REPowerEU 

w planach odbudowy i zwiększania odporności oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 

2021/1060, rozporządzenie (UE) 2021/2115, dyrektywę 2003/87/WE i decyzję (UE) 

2015/1814 

 



 

1 

ZAŁĄCZNIK I 

W załączniku V do rozporządzenia 2021/241 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w sekcji 2 dodaje się punkt w brzmieniu: 

„2.12. Oczekuje się, że działania, o których mowa w art. 21c ust. 1 i 2, skutecznie 

przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw dla całej Unii, w szczególności 

poprzez dywersyfikację dostaw energii lub zmniejszenie zależności od paliw kopalnych 

przed 2030 r.  

Dokonując oceny działań, o których mowa w art. 21c ust. 1, pod kątem tego kryterium, 

Komisja bierze pod uwagę następujące elementy: 

Zakres 

— realizacja planowanych działań ma w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy 

infrastruktury energetycznej w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb w zakresie 

bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, w szczególności aby umożliwić 

dywersyfikację dostaw w interesie Unii jako całości,  

lub 

— realizacja planowanych działań ma w znacznym stopniu przyczynić się do 

zwiększenia efektywności energetycznej budynków, obniżenia emisyjności przemysłu, 

zwiększenia produkcji i wykorzystania zrównoważonego biometanu i zielonego lub 

odnawialnego wodoru oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych 

lub 

— realizacja planowanych działań ma zlikwidować wąskie gardła w infrastrukturze 

energetycznej, w szczególności poprzez budowę połączeń transgranicznych z innymi 

państwami członkowskimi, lub wspierać bezemisyjny transport i jego infrastrukturę, 

w tym koleje, 

lub 

— realizacja planowanych działań ma w znacznym stopniu przyczynić się do wspierania 

przekwalifikowywania siły roboczej ukierunkowanego na umiejętności ekologiczne oraz 

do wspierania łańcuchów wartości w zakresie kluczowych materiałów i technologii 

związanych z transformacją ekologiczną 

oraz 

— czy działania i wyjaśnienia przedstawione w art. 21c ust. 1 wzajemnie się uzupełniają 

i w znacznym stopniu przyczyniają się, wraz z działaniami na podstawie art. 21c ust. 2 

lit. a) i b), do osiągnięcia dywersyfikacji dostaw energii w Unii lub zmniejszenia 

zależności od paliw kopalnych przed 2030 r. 

Rating 

A – w dużym stopniu  

B – w umiarkowanym stopniu 
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C – w niewielkim stopniu”; 

 

b) w sekcji 3 część, która rozpoczyna się od słów „W wyniku oceny i po uwzględnieniu 

ratingów”, otrzymuje brzmienie: 

„W wyniku oceny i po uwzględnieniu ratingów: 

a) Plan odbudowy i zwiększania odporności spełnia w zadowalający sposób kryteria 

oceny:  

Jeżeli rating ostateczny dotyczący kryteriów w punkcie 2 zawiera wyniki: 

— A dla kryteriów 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 i 2.12;  

oraz dla pozostałych kryteriów: 

— wszystkie wyniki A 

lub  

— brak przewagi wyników B nad A, bez żadnego wyniku C. 

b) Plan odbudowy i zwiększania odporności nie spełnia w zadowalający sposób 

kryteriów oceny:  

Jeżeli rating ostateczny dotyczący kryteriów w punkcie 2 zawiera wyniki:  

— brak wyniku A dla kryteriów 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 i 2.12; 

oraz dla pozostałych kryteriów:  

— z przewagą wyników B nad A, 

lub  

— z co najmniej jednym wynikiem C.”. 
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ZAŁĄCZNIK II 

1) W pkt 4.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2021/1060 dodaje się tekst 

w brzmieniu:  

„Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 i art. 26a rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów”; 

2) w pkt 3.1 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/1060 dodaje się tekst 

w brzmieniu:  

„Podstawa prawna: art. 14, 26, 26a i 27 rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów”; 

3) w przypisie 1 do pkt 3.1 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/1060 dodaje się 

tekst w brzmieniu:  

„1 Dotyczy wyłącznie zmian programu zgodnie z art. 14, 26 i 26a z wyjątkiem 

przesunięć uzupełniających do FST zgodnie z art. 27 rozporządzenia w sprawie 

wspólnych przepisów. Przesunięcia nie mają wpływu na roczny podział środków 

finansowych na poziomie WRF dla danego państwa członkowskiego.”. 

 


