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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej 
energii (zielona księga)
(2006/2113 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji – Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, 
konkurencyjnej i bezpiecznej energii (COM (2006)0105),

– uwzględniając wspólny dokument Komisji i wysokiego przedstawiciela w sprawie 
zewnętrznych aspektów polityki energetycznej,

– uwzględniając stanowisko Parlamentu przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 marca 2005 r. 
mające na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 
warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego1,

– uwzględniając stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 
26 października 2005 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącego określenia ogólnych zasad przyznawania pomocy 
finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych 
i energetycznych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/952,

– uwzględniając stanowisko Parlamentu przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 grudnia 
2005 r. mające na przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług energetycznych oraz 
uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG3,

– uwzględniając stanowisko Parlamentu przyjęte w drugim czytaniu w dniu 4 kwietnia 
2006 r. mające na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 
wytyczne dotyczące transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzję 
96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE4,

– uwzględniając stanowisko Parlamentu z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną5,

– uwzględniając stanowisko Parlamentu z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wdrożenia protokołu nr 9 dołączonego do 
Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, 
Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w sprawie 

  
1 Dz.U. 320E z 15.12.2005, str. 14.
2 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0403. 
3 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0496.
4 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0118.
5 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0219.
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elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji1,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie 
wykorzystywania zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni 
jądrowych2,

– uwzględniając stanowisko Parlamentu z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie projektu 
dyrektywy Rady dotyczącej obowiązku utrzymywania przez państwa członkowskie 
minimalnych zapasów nieprzetworzonej ropy naftowej i/lub produktów ropopochodnych 
(wersja skodyfikowana)3,

– uwzględniając stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 
2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej działań 
na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji 
infrastrukturalnych4,

– uwzględniając stanowisko Parlamentu z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie nadzoru i kontroli transportu odpadów 
radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego5,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2006 r. zawierającą 
zalecenia dla Komisji w sprawie ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii6,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie 
udziału odnawialnej energii w UE oraz propozycji konkretnych działań7,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie 
bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej8,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 1 czerwca 2006 r. dotyczącą 
Zielonej Księgi w sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej 
mniejszym nakładem środków9,

– uwzględniając wnioski prezydencji z posiedzeń Rady Europejskiej w dniach 23-24 marca 
2006 r. w sprawie poparcia przez Radę Europejską zielonej księgi dotyczącej polityki 
energetycznej dla Europy oraz w dniach 15-16 czerwca 2006 r. dotyczące wspólnego 
dokumentu Komisji i wysokiego przedstawiciela w sprawie zewnętrznych aspektów 
bezpieczeństwa energetycznego,

– uwzględniając rozważania z jawnego przesłuchania zorganizowanego w tej sprawie przez 
  

1 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0429.
2 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0432.
3 Dz.U. C 226E, z 15.9.2005, str. 22.
4 Dz.U. C 157E, z 6.7.2005, str. 61.
5 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0300.
6 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0058.
7 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0365.
8 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0110.
9 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0243.
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Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego w dniu 
12 września 2006 r.,

– uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, na mocy którego 
energetyka jest dziedziną, w której kompetencje są dzielone z państwami członkowskimi,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego, 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji
Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2006),

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, ale podkreśla fakt, iż 
Europejczycy muszą zdać sobie sprawę, że znaleźli się w całkowicie nowej sytuacji 
dotyczącej energii, która wymaga opracowania europejskiej polityki energetycznej 
gwarantującej opłacalną energię, pochodzącą w miarę możliwości z własnych źródeł, przy 
jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i zwalczaniu zmian klimatycznych; jest 
zdania, że energia powinna być dostarczana za pośrednictwem otwartych i uczciwych 
rynków, które niemniej jednak będą odzwierciedlać potrzebę zachowania 
konkurencyjności w kontekście globalnym;

Trwały rozwój

Zmiany klimatyczne

2. uznaje, że zmiany klimatyczne powodują poważne problemy wymagające 
natychmiastowych działań UE i jest zdania, że do roku 2050 przeważająca część 
energii w UE musi pochodzić ze źródeł niezawierających węgla i że w związku z tym 
istnieje potrzeba sporządzenia jasnego planu, aby ten cel osiągnąć:

a) Przywódcy UE powinni w ciągu przyszłego roku ustalić wiążący cel 
w zakresie CO2 do roku 2020 oraz orientacyjny cel w zakresie CO2 do roku 
2050, zbliżony do celu 2°C. Komisja powinna zaproponować rewizję systemu 
handlu uprawnieniami do emisji (ETS), z uwzględnieniem całkowitego 
wystawiania na licytację kredytów ETS od roku 2012, a zebrane pieniądze 
powinny być przeznaczane na unijne badania i rozwój w zakresie energii 
i środków racjonalizacji wykorzystania energii;

b) System handlu uprawnieniami do emisji (ETS) powinien być rozszerzony na 
arenę międzynarodową i obowiązywać przez okres 20 lat;

c) System handlu uprawnieniami do emisji (ETS) powinien obejmować 
dodatkowe sektory zużywające bardzo dużo energii, w tym – w następstwie 
oceny wpływu – lotnictwo i transport ładunków;

d) Należy złożyć projekt legislacyjny mający na celu uproszczenie i uczynienie 
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bardziej przejrzystą metodologii obecnie stosowanej wobec systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS);

Badania i rozwój

3. zachęca państwa członkowskie do opracowania strategii zebrania na szczeblu UE 
krajowych budżetów przeznaczonych na badania, wykraczającej poza 7. program 
ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego
i demonstracji (PR7);

4. wzywa Komisję do przeprowadzenia audytu energii na istniejących platformach 
technologicznych;

5. wzywa do przeznaczenia pewnej części funduszy energetycznych PR7 na analizę 
zachowań społecznych i gospodarczych dotyczących energii oraz do powiązania tego 
finansowania z programem CIP i z EBI;

Bezpieczeństwo dostaw

Wydajność energetyczna

6. wzywa Radę i Komisję do ustanowienia wydajności energetycznej priorytetem UE,
jako najbardziej opłacalnej metody zmniejszenia zapotrzebowania na energię; nalega 
na terminowe wdrażanie dyrektyw UE w tej dziedzinie oraz nalega, aby Komisja 
wdrożyła swoje wcześniejsze rezolucje w tej sprawie;

7. wzywa przewodniczącego Komisji do zorganizowania spotkania przedstawicieli 30 
największych miast w UE i ustanowienia inicjatyw stanowiących punkty odniesienia 
dla ograniczenia zużycia energii na obszarach miejskich, połączonych ze strategią 
planowania miejskiego; jest zdania, że należy podjąć poważne wysiłki w celu 
zwiększenia ilości mocy pochodzącej z połączonej produkcji elektrociepłowni oraz 
chłodzenia i ciepłowni;

8. wzywa Komisję do bardziej dogłębnego zbadania inteligentnych pomiarów i 
naliczania opłat;

9. popiera przejście do najbardziej wydajnych pod względem energetycznym i czystych 
rodzajów transportu, co ma być osiągnięte za pośrednictwem nowego ustawodawstwa 
oraz zachęt podatkowych na szczeblu krajowym, z uwzględnieniem wiążącego 
ustawodawstwa w przemyśle samochodowym; zaleca ponadto opracowanie strategii 
na rzecz ograniczenia emisji pochodzących z lotnictwa i ze statków;

Energia pochodząca z różnych źródeł

10. jest zdania, że dywersyfikacja źródeł energii przyczyni się do bezpieczeństwa dostaw;

11. proponuje, aby UE ustanowiła długoterminowe, stabilne ramy polityczne, dające 
inwestorom jasne wytyczne co do tego, gdzie rynek powinien inwestować; jest zdania, 
że ramy te powinny zawierać unijny cel w zakresie wydajności energii, stanowiący 
przynajmniej 20-procentową poprawę do roku 2020, wiążące cele sektorowe 
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dotyczące odnawialnych źródeł energii służące osiągnięciu 25% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w energii podstawowej do roku 2020 oraz przewidywalną cenę 
CO2; uważa także, że należy stworzyć orientacyjny cel w zakresie odnawialnych 
źródeł energii w wysokości 50% do roku 2040;

12. popiera potrzebę stworzenia Strategicznego Przeglądu Energetyki (SER), 
uzupełniającego pracę proponowanego obserwatorium dostaw energii, które nie 
powinno być niezależnym organem, a zakres obowiązków SER powinien obejmować 
analizę strategiczną problemów, przed którym stoi UE w sektorze energetycznym;

13. zachęca Komisję do wykorzystania Strategicznego Przeglądu Energetyki w celu 
opracowania formuły umożliwiającej państwom członkowskim analizowanie 
kompromisów między różnymi opcjami politycznymi w odniesieniu do środowiska 
naturalnego, bezpieczeństwa dostaw, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy i w 
ten sposób udziału w zmniejszeniu ryzyka; wzywa Komisję do podjęcia
szczegółowego badania dotacji i kosztów wszystkich źródeł energii, w tym zamiany 
źródeł zewnętrznych na wewnętrzne;

14. nalega, aby Komisja wypracowała systematyczne podejście do produkcji, dystrybucji 
i zużycia biopaliw, w szczególności biopaliw stosowanych w transporcie, oraz nalega 
na potrzebę wprowadzenia wiążących celów w tym obszarze;

15. wzywa Komisję do uznania w średnim terminie ważnej roli paliw kopalnych i zwraca 
się o podjęcie dalszych badań w związku ze zmniejszeniem w nich zawartości węgla 
oraz o zachęcanie do dalszego rozwoju oszczędnej metody wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla w odniesieniu do węgla, gazu i ropy, a także nalega, 
aby do roku 2020 w UE istniało dziesięć dużych wzorcowych zakładów;

16. wzywa Komisję do ponownego zaprojektowania transeuropejskich sieci 
energetycznych, co powinno zapewnić sprawiedliwy dostęp do sieci energii ze źródeł 
odnawialnych; jest zdania, że przybrzeżne elektrownie wiatrowe powinny zostać 
najpierw zintegrowane z siecią regionalną, a w końcu z transeuropejską siecią 
energetyczną;

17. wzywa Komisję do bardziej elastycznej interpretacji dobra publicznego pochodzącej
z unijnego prawodawstwa dotyczącego środowiska naturalnego tam, gdzie rozwój 
energii pozwala na oszczędność węgla;

18. uznaje, że energia jądrowa pozostaje dziedziną kontrowersyjną i że wszelkie decyzje 
w tej sprawie pozostaną w gestii państw członkowskich;

Aspekty zewnętrzne

19. jest zdania, że systematyczna debata na temat tego, w jaki sposób UE będzie mówić 
jednym głosem wobec państw trzecich, zwiększy zdolność UE do negocjowania 
z krajami produkującymi i zużywającymi energię i że takie negocjacje powinny 
obejmować wysokiego przedstawiciela ds. energii;

20. wzywa państwa członkowskie do sporządzenia, w kontekście ścisłej współpracy 
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z instytucjami UE, listy priorytetowych obszarów, w których osiągnęły porozumienie 
w sprawie zewnętrznej polityki energetycznej, obejmującej między innymi cele 
w zakresie zmian klimatycznych, wydajności energetycznej i oszczędzania energii, 
rozwój technologii odnawialnych, prawa człowieka i dialog społeczny;

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby bardzo poważnie potraktowały 
niebezpieczeństwo deficytu dostaw gazu z Rosji po roku 2010 z powodu braku 
inwestycji, nadmiernych wycieków i marnotrawienia energii na rosyjskim rynku 
krajowym; nalega, aby państwa członkowskie jasno stwierdziły, że konieczne 
inwestycje są mało prawdopodobne bez lepszego zabezpieczenia inwestycji, co 
byłoby zagwarantowane jedynie wraz z ratyfikacją Traktatu w sprawie Karty
Energetycznej;

Jednolity rynek energetyczny i konkurencyjność

22. wzywa państwa członkowskie do uznania, że obecny model unijnego rynku 
energetycznego nie sprawdza się i że aby sprostać nowym realiom w dziedzinie 
energii nie możemy opierać się wyłącznie na rozwiązaniach kierowanych przez rynek; 
jest zdania, że potrzebne są jasne ramy polityczne w celu stworzenia wysokiego 
stopnia niezależności energetycznej, długotrwałej stabilności, wydajności, wrażliwości 
na środowisko naturalne i bezpieczeństwa dostaw; jest zdania, że w celu osiągnięcia 
należycie funkcjonującego rynku należy lepiej zdefiniować obowiązki rządów, 
organów regulacyjnych i podmiotów rynkowych;

23. wyraża uznanie dla Komisji w związku z badaniem poświęconym sektorowi 
energetycznemu; wzywa Komisję do podjęcia działań przymusowych, w tym kar 
finansowych, wobec firm łamiących przepisy o konkurencji;

24. zachęca Komisję do ścigania państw członkowskich, które nadmiernie chronią 
krajowych liderów energetycznych lub próbują blokować fuzje i nabycia;

25. jest zdania, że należy uwzględniać specyficzny charakter polityki energetycznej w 
polityce dotyczącej konkurencji, środkach regulacyjnych oraz działaniach mających 
na celu lepsze egzekwowanie zasad rynku wewnętrznego;

26. wzywa Komisję do podjęcia kroków przeciwko firmom, które mają długoterminowe 
kontrakty zawarte dawno temu, zamykające dostęp do rynków i funkcjonujące 
sprzecznie z zasadami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

27. wzywa Komisje do podjęcia dalszych kroków w celu rozwiązania problemu 
koncentracji na rynku energetycznym w segmencie poszukiwania i produkcji energii;

28. proponuje znaczące zwiększenie uprawnień organów regulacyjnych w państwach 
członkowskich, w miarę możliwości poprzez ustanowienie wspólnych przepisów 
dotyczących przejrzystości i ujawnienia, minimalnych wiążących wytycznych, w tym 
dotyczących niezależności, procedury mianowania organów regulacyjnych, 
przejrzystości i odpowiedzialności; jest zdania, że krajowe organy regulujące rynek
energii powinny pełnić rolę doradców władz zajmujących się konkurencją w 
państwach członkowskich, powinny zapewniać, aby firmy energetyczne miały 
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ustawowy obowiązek doradzania klientom, jak oszczędzać energię oraz ustanawiać
minimalne wymogi inwestycyjne;

29. wymaga, aby państwa członkowskie przyznały krajowym organom regulującym
zaakceptowanym na szczeblu UE uprawnienia dające im narzędzia opiniowania 
transgranicznych przesyłów elektryczności i gazu, z uwzględnieniem
niedyskryminacyjnego dostępu do sieci, taryf przesyłowych, alokacji mocy, 
zarządzania zatorami i operowania sieciami, oraz jasnego harmonogramu ofert na 
rynku energetycznym; jest zdania, że jeżeli to nie zostanie zapewnione w ciągu dwóch 
lat, Komisja powinna dążyć do ustanowienia europejskiego organu regulującego
transgraniczne połączenia energetyczne;

30. wzywa Komisję do wprowadzenia prawodawstwa zapewniającego, że państwa 
członkowskie podejmą decyzję co do tego, czy przyznać pozwolenia na planowanie 
przesyłów na granicach w okresie czterech lat, a w takim przypadku, jeżeli pod koniec 
tego okresu nie będzie żadnych negatywnych odpowiedzi, takie pozwolenie na 
planowanie będzie uznane za wydane;

31. wzywa Komisję do uznania za priorytet ustanowienia dobrze funkcjonującego 
regionalnego rynku elektryczności do roku 2008 oraz o ustanowienie innego terminu 
utworzenia jednolitego europejskiego rynku i sieci energetycznej;

32. wzywa Komisję do dostarczenia trzeciego pakietu propozycji w celu pełnego rozwoju 
potencjału rynku elektryczności i gazu, który musi obejmować pełne uwolnienie 
własności sieci energetycznych;

33. wzywa państwa członkowskie do realizowania rozdzielenia prawnego i wypełnienia 
warunków dyrektyw elektrycznych i gazowych;

34. jest zdania, że Komisja powinna wystąpić z kompleksową strategią dotyczącą gazu, 
która analizuje potrzebę ograniczenia zużycia gazu, dywersyfikacji źródeł 
zaopatrzenia i ulepszonej infrastruktury w dziedzinie gazu, potrzebę odwrócenia 
w niektórych państwach członkowskich kierunku przepływu gazu oraz zajmuje się 
kwestią przechowywania i zapasów;

Ubóstwo energetyczne i prawa konsumenta

35. jest zdania, że konsumenci powinni znaleźć się w centrum całej przyszłej polityki 
energetycznej i że ubóstwo energetyczne powinno być przedstawione bardziej 
wyraźnie we wnioskach Komisji;

36. wzywa DG TREN do oceny planów państw członkowskich dotyczących funduszy 
strukturalnych pod względem ich możliwości i zdecydowania w zakresie 
rozwiązywania problemów dotyczących energii;

37. wzywa organy regulujące energetykę w państwach członkowskich do zapewnienia, 
aby obowiązek powszechnej obsługi był honorowany, ze zwróceniem uwagi na 
wrażliwych i ubogich konsumentów, którym należy zaoferować taryfy socjalne lub 
wsparcie;
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38. wzywa państwa członkowskie do ustanowienia lidera konsumentów w dziedzinie 
energii, do którego obowiązków będzie należało między innymi zagwarantowanie, 
aby konsumenci mieli łatwy dostęp do informacji o cenach i możliwości wyboru, 
łatwą metodę zmiany dostawcy energii i systematyczny dostęp do organów 
regulacyjnych we wszystkich państwach członkowskich;

°

° °

39. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
oraz Komisji.


