
PR\764263PL.doc PE418.361v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2008/0220(CNS)

27.1.2009

*
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady nakładającej na państwa 
członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej 
lub produktów naftowych
(COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Miloslav Ransdorf

Adlib Express Watermark



PE418.361v01-00 2/24 PR\764263PL.doc

PL

PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz 
w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem 
i kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament – w przeciwieństwie do 
Komisji – proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady nakładającej na państwa członkowskie 
obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów 
naftowych
(COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0775),

– uwzględniając art. 100 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0511/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (A6-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Ropa naftowa jest i będzie 
w nadchodzących dziesięcioleciach 
jednym z najważniejszych podstawowych
źródeł energii. Zapewnienie stałych 
dostaw ropy naftowej po przystępnej cenie 
stanowić będzie jednocześnie coraz 
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większe wyzwanie dla państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy bagatelizować znaczenia przedmiotowego wniosku dla wzmocnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii w sytuacjach kryzysowych. Choć uwaga opinii publicznej 
i mediów z rozmaitych powodów o wiele bardziej skupia się na innych źródłach energii 
(energii jądrowej, odnawialnych źródłach energii, gazie ziemnym), ropa naftowa pozostaje 
jednym z najważniejszych podstawowych źródeł energii w UE.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W konkluzjach prezydencji Rady 
Europejskiej z dnia 9 października 2008 r. 
podkreśla się wyrażaną przez Unię wolę 
wprowadzenia mechanizmów solidarności 
pomiędzy państwami członkowskimi na 
wypadek zakłóceń w dostawach energii 
oraz proponuje się utworzenie w tym celu 
wszelkich koniecznych instrumentów. 
Skuteczny system utrzymywania zapasów 
ropy naftowej lub produktów naftowych, 
koordynowany na szczeblu 
wspólnotowym, stanowi również istotną 
część procesu stosowania w praktyce
zasady solidarności energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jednoznacznie stwierdzić, że przedmiotowy wniosek stanowi część instrumentu Unii 
mającego na celu wcielenie w życie zasady solidarności energetycznej. Niedawny kryzys 
gazowy pomiędzy Ukrainą a Rosją pokazał, w jak trudnym położeniu stawia niektóre państwa 
członkowskie zakłócenie w dostawach oraz że wyłącznie wspólna reakcja UE na takie
wyzwania może złagodzić negatywne skutki.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W celu zmniejszenia obciążenia 
finansowego użytkowników końcowych 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
ściślejszą współpracę pomiędzy krajowymi 
centralami rezerw i utworzenie 
regionalnych central rezerw.

Or. en

Uzasadnienie

Wskutek zacieśnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi utrzymywanie 
minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych mogłoby być bardziej 
opłacalne. Centrale rezerw wspólne dla niektórych regionów UE (Morza Bałtyckiego, 
Oceanu Atlantyckiego, Morza Śródziemnego, Europy Środkowej) mogłyby stanowić
interesujący sposób na zaoszczędzenie środków publicznych i zmniejszenie obciążenia 
użytkowników końcowych związanego z utrzymywaniem zapasów.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Państwom członkowskim należy 
pozostawić dostateczną swobodę wyboru 
przepisów dotyczących zapasów, tak aby 
przepisy te były najlepiej dostosowane do 
specyfiki geograficznej i organizacyjnej 
poszczególnych państw członkowskich, ale 
jednocześnie należy wprowadzić wszelkie 
niezbędne mechanizmy umożliwiające 
przekazywanie Komisji w dowolnej chwili 
dokładnych i wiarygodnych danych o 
poziomie zapasów.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy jednoznacznie wskazać, iż celem wniosku jest pozostawienie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, swobody wyboru najodpowiedniejszych mechanizmów 
utrzymywania zapasów ropy naftowej, ale jednocześnie zapewnienie skutecznego 
i niezawodnego systemu na wypadek zakłócenia w dostawach, które jeszcze nie wystąpiło.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Należy wzmocnić rolę państw 
członkowskich w utrzymywaniu 
obowiązkowych zapasów ropy naftowej 
i gospodarowaniu nimi na wypadek 
sytuacji kryzysowych.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie zaledwie kilka państw członkowskich dysponuje zapasami ropy naftowej, niemniej 
ich doświadczenia w tej kwestii są bardzo pozytywne.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Te same cele wymagają, aby 
opracowywaniem i podawaniem do 
wiadomości zestawień statystycznych 
objąć oprócz zapasów interwencyjnych 
i państwowych również pozostałe zapasy
oraz wprowadzić obowiązek sporządzania 
takich zestawień co tydzień.

(21) Te same cele wymagają, aby 
opracowywaniem i podawaniem do 
wiadomości zestawień statystycznych 
objąć oprócz zapasów interwencyjnych 
i państwowych również pozostałe zapasy.
Państwa członkowskie należy zachęcać do 
podawania do wiadomości zestawień 
dotyczących zapasów co tydzień, przy 
czym obowiązkowo nie rzadziej niż co 
miesiąc. Koszt i korzyści wynikające 
z cotygodniowych sprawozdań 
dotyczących handlowych zapasów ropy 
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naftowej należy ocenić w ramach studium 
wykonalności opracowanego przez 
Komisję. Wyniki oceny należy uwzględnić 
w przeglądzie dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jednoznacznie wskazać, iż celem wniosku jest pozostawienie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, swobody wyboru najodpowiedniejszych mechanizmów 
utrzymywania zapasów ropy naftowej, ale jednocześnie zapewnienie skutecznego 
i niezawodnego systemu na wypadek zakłócenia w dostawach, które jeszcze nie wystąpiło.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Ze względu na brak jednorodnego, 
minimalnego poziomu obowiązkowych 
zapasów państwowych na szczeblu 
wspólnotowym oraz liczbę nowych 
mechanizmów wprowadzonych przez 
niniejszą dyrektywę, jej stosowanie 
powinno stanowić przedmiot oceny 
w stosunkowo krótkim czasie od wejścia 
w życie.

(29) Ze względu na brak jednorodnego, 
minimalnego poziomu obowiązkowych 
zapasów państwowych na szczeblu 
wspólnotowym i uwzględniając obecną 
analizę kosztów i korzyści wynikających 
z działań na rzecz zwiększenia 
przejrzystości rynku ropy naftowej, 
w szczególności za sprawą 
cotygodniowych sprawozdań dotyczących 
handlowych zapasów ropy naftowej, oraz 
liczbę nowych mechanizmów 
wprowadzonych przez niniejszą dyrektywę 
jej stosowanie powinno stanowić 
przedmiot oceny w stosunkowo krótkim 
czasie od wejścia w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja rozpoczęła niedawno prace nad studium wykonalności w zakresie cotygodniowych 
sprawozdań dotyczących handlowych zapasów ropy naftowej, którego przedmiotem są 
potencjalne skutki i pożądane warunki cotygodniowych sprawozdań. Wyniki studium 
wykonalności należy uwzględnić w przeglądzie. Dopiero wówczas należy zdecydować, czy 
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wymagać cotygodniowych sprawozdań.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Ze względu na brak jednorodnego, 
minimalnego poziomu obowiązkowych 
zapasów państwowych na szczeblu 
wspólnotowym oraz liczbę nowych 
mechanizmów wprowadzonych przez 
niniejszą dyrektywę, jej stosowanie 
powinno stanowić przedmiot oceny 
w stosunkowo krótkim czasie od wejścia 
w życie.

(29) Ze względu na brak jednorodnego, 
minimalnego poziomu obowiązkowych 
zapasów państwowych na szczeblu 
wspólnotowym oraz liczbę nowych 
mechanizmów wprowadzonych przez 
niniejszą dyrektywę, jej stosowanie 
powinno stanowić przedmiot oceny 
najpóźniej w ciągu trzech lat od wejścia 
w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podać dokładny termin przeglądu, gdyż konieczna jest szybka ocena skuteczności 
dyrektywy. Komisja proponuje dokonać przeglądu w ciągu trzech lat, niemniej w razie 
możliwości skuteczność dyrektywy należy ocenić wcześniej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zawierania umowy 
o delegacji zadań z państwem 
członkowskim, na terytorium którego 
znajdują się zapasy, lub ze stworzoną 
przez nie krajową centralą rezerw,
w umowie zawiera się postanowienia 
określające:
a) obowiązek dostarczenia w dowolnej 
chwili dokładnych danych o poziomie 
zapasów przez państwo członkowskie lub 
krajową centralę rezerw;
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b) ramy czasowe dotyczące dostarczenia 
zapasów interwencyjnych nabytych, 
utworzonych, utrzymywanych lub 
zarządzanych na jego terytorium państwu 
członkowskiemu, które dokonało delegacji 
zadań;
c) skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające kary na wypadek 
niespełnienia warunków umownych przez 
państwo członkowskie lub krajową 
centralę rezerw.

Or. en

Uzasadnienie

Niegdyś istniały wątpliwości co do skuteczności i rzetelności wykonywania umów pomiędzy 
państwami członkowskimi w razie poważnego zakłócenia w dostawach. Celem obecnego 
prawodawstwa jest ustalenie jednoznacznych zasad dotyczących przepisów, na mocy których 
państwo członkowskie dokonuje delegacji zadań na rzecz innego państwa członkowskiego. 
W związku z tym wszelkie umowy muszą zawierać jednoznaczne postanowienia dotyczące 
niektórych obowiązków, co zapewni skuteczne i rzetelne wykonywanie umów w razie kryzysu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zapasy państwowe obejmują wyłącznie 
następujące kategorie produktów, 
określone w załączniku B pkt 4 do 
rozporządzenia (WE) nr ******* 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
******* w sprawie statystyki dotyczącej 
energii:

3. Zapasy państwowe obejmują wyłącznie 
następujące kategorie produktów, które 
muszą być zgodne z prawodawstwem 
wspólnotowym, zwłaszcza odnośnie do 
standardów paliwowych i ochrony 
środowiska naturalnego, określone 
w załączniku B pkt 4 do rozporządzenia 
(WE) nr ******* Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia ******* 
w sprawie statystyki dotyczącej energii:

- gaz rafineryjny (nieskroplony) - gaz rafineryjny (nieskroplony)

- etan - etan
- LPG - LPG

- benzyna silnikowa - benzyna silnikowa
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- benzyna lotnicza - benzyna lotnicza
- paliwa typu benzynowego (paliwa typu 
benzynowego do silników odrzutowych 
lub JP4)

- paliwa typu benzynowego (paliwa typu 
benzynowego do silników odrzutowych 
lub JP4)

- paliwo typu nafty do silników 
odrzutowych

- paliwo typu nafty do silników 
odrzutowych

- inne nafty - inne nafty
- oleje napędowe (średnie destylaty) - oleje napędowe (średnie destylaty)

- ciężki olej opałowy (o niskiej bądź 
wysokiej zawartości siarki)

- ciężki olej opałowy (o niskiej bądź 
wysokiej zawartości siarki)

- benzynę lakową i benzyny przemysłowe - benzynę lakową i benzyny przemysłowe
- smary - smary

- asfalt - asfalt
- parafiny oraz - parafiny oraz

- koks naftowy. - koks naftowy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jednoznacznie wskazać, iż zapasy państwowe mogą obejmować wyłącznie produkty 
zgodne z prawodawstwem UE. Produktów przywożonych, których nie przetworzono jeszcze 
w celu dostosowania ich do unijnych standardów paliwowych i prawodawstwa w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, nie można skutecznie wykorzystywać w razie kryzysu bez 
uszczerbku dla funkcjonowania wspólnego rynku i wdrażania dorobku prawnego Wspólnoty.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie umowy pomiędzy państwem 
członkowskim a krajową centralą rezerw 
zawierają postanowienia określające:
a) obowiązek dostarczenia w dowolnej 
chwili dokładnych danych o poziomie 
zapasów przez państwo członkowskie lub 
krajową centralę rezerw;
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b) ramy czasowe dotyczące dostarczenia 
zapasów interwencyjnych nabytych, 
utworzonych, utrzymywanych lub 
zarządzanych na jego terytorium państwu 
członkowskiemu, które dokonało delegacji 
zadań;
c) skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające kary na wypadek 
niespełnienia warunków umownych przez 
państwo członkowskie lub krajową 
centralę rezerw.

Or. en

Uzasadnienie

Niegdyś istniały wątpliwości co do skuteczności i rzetelności wykonywania umów pomiędzy 
państwami członkowskimi w razie poważnego zakłócenia w dostawach. Celem obecnego 
prawodawstwa jest ustalenie jednoznacznych zasad dotyczących przepisów, na mocy których 
państwo członkowskie dokonuje delegacji zadań na rzecz innego państwa członkowskiego. 
W związku z tym wszelkie umowy muszą zawierać jednoznaczne postanowienia dotyczące 
niektórych obowiązków, co zapewni skuteczne i rzetelne wykonywanie umów w razie kryzysu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują
Komisji cotygodniowe sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych utrzymywanych na terytorium 
poszczególnych państw. Dbają przy tym 
o zapewnienie poufności danych i unikają 
podawania nazwisk właścicieli 
przedmiotowych zapasów.

1. Państwa członkowskie zachęca się do 
przekazywania Komisji cotygodniowych 
sprawozdań statystycznych dotyczących
poziomu zapasów handlowych 
utrzymywanych na terytorium 
poszczególnych państw. Państwa 
członkowskie przekazują Komisji nie 
rzadziej niż co miesiąc sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych utrzymywanych na 
terytorium poszczególnych państw. Dbają 
przy tym o zapewnienie poufności danych 
i unikają podawania nazwisk właścicieli 
przedmiotowych zapasów.

2. Na podstawie sprawozdań przekazanych 2. Na podstawie cotygodniowych lub 
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przez państwa członkowskie Komisja 
publikuje cotygodniowe sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych we Wspólnocie, 
wykorzystując zagregowane poziomy.

comiesięcznych sprawozdań przekazanych 
przez państwa członkowskie Komisja 
publikuje cotygodniowe sprawozdania 
statystyczne dotyczące poziomu zapasów 
handlowych we Wspólnocie, 
wykorzystując zagregowane poziomy.

3. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
określoną w art. 24 ust. 2 Komisja 
przyjmuje zasady stosowania ust. 1 i 2.

3. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
określoną w art. 24 ust. 2 Komisja 
przyjmuje zasady stosowania ust. 1 i 2.
W zasadach tych bierze się pod uwagę 
wyniki studium wykonalności w zakresie 
cotygodniowych sprawozdań, uwzględnia 
potencjalne skutki i określa pożądane 
warunki sprawozdań.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie cotygodniowych sprawozdań dotyczących zapasów handlowych ma 
dostosować praktyki stosowane w UE do amerykańskich i japońskich standardów. 
Sprawozdania te mają zwiększyć przejrzystość rynku i tym samym przyczynić się do 
ustabilizowania cen ropy naftowej. Stanowią jednak dodatkowe obciążenie dla sektora. 
Pojawiły się wątpliwości, czy dane nie byłyby mniej dokładne i tym samym nie 
doprowadziłyby do większej, a nie mniejszej zmienności cen. Niedawno rozpoczęto prace nad 
studium wykonalności dotyczącym tej kwestii. Przed poznaniem jego wyników należy 
zachęcać państwa członkowskie do wypróbowania możliwości składania cotygodniowych 
sprawozdań, przy czym jedynym obowiązkiem spoczywającym na państwach członkowskich 
powinno być przekazywanie sprawozdań nie rzadziej niż co miesiąc.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
współpracę osób odpowiedzialnych za 
utrzymywanie i zarządzanie zapasami 
interwencyjnymi oraz zapasami 
państwowymi na ich terytorium z osobami 
zatrudnionymi lub upoważnionymi przez 
służby Komisji podczas prowadzenia 
działań kontrolnych określonych w ust. 1.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
współpracę osób odpowiedzialnych za 
utrzymywanie i zarządzanie zapasami 
interwencyjnymi oraz zapasami 
państwowymi na ich terytorium z osobami 
zatrudnionymi i upoważnionymi przez 
służby Komisji podczas prowadzenia 
działań kontrolnych określonych w ust. 1.
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Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na wagę informacji o interwencyjnych zapasach ropy naftowej należy 
jednoznacznie stwierdzić, że osoby zatrudnione przez służby Komisji muszą być upoważnione 
do prowadzenia działań kontrolnych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kiedy podjęta została międzynarodowa 
decyzja wykonawcza w sprawie 
wprowadzenia zapasów do obrotu, każde 
zainteresowane państwo członkowskie 
może wykorzystywać swoje zapasy 
interwencyjne oraz zapasy państwowe do 
wypełnienia zobowiązań 
międzynarodowych, które wynikają z tej 
decyzji. W takim przypadku państwo 
członkowskie bezzwłocznie informuje 
o tym Komisję, która może zwołać 
posiedzenie grupy koordynacyjnej lub 
przeprowadzić konsultacje wśród jej 
członków drogą elektroniczną, 
w szczególności dla dokonania oceny 
skutków wprowadzenia zapasów do 
obrotu.

3. Komisja działa w ścisłej współpracy 
z innymi organizacjami 
międzynarodowymi uprawnionymi do 
decydowania o wprowadzeniu zapasów do 
obrotu oraz wzmacnia wielostronną 
i dwustronną koordynację w tych 
kwestiach na szczeblu światowym. Kiedy 
podjęta została międzynarodowa decyzja 
wykonawcza w sprawie wprowadzenia 
zapasów do obrotu, każde zainteresowane 
państwo członkowskie może 
wykorzystywać swoje zapasy 
interwencyjne oraz zapasy państwowe do 
wypełnienia zobowiązań 
międzynarodowych, które wynikają z tej 
decyzji. W takim przypadku państwo 
członkowskie bezzwłocznie informuje 
o tym Komisję, która może zwołać 
posiedzenie grupy koordynacyjnej lub 
przeprowadzić konsultacje wśród jej 
członków drogą elektroniczną, 
w szczególności dla dokonania oceny 
skutków wprowadzenia zapasów do 
obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na światowy wymiar rynku ropy naftowej należy zapewnić, by Komisja dążyła do 
uzyskiwania informacji na temat wszelkich dyskusji i decyzji organizacji międzynarodowych 
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w kwestii zapasów ropy naftowej. Komisja powinna ponadto podejmować skuteczne działania 
na rzecz międzynarodowej współpracy w tych kwestiach pomiędzy państwami członkowskimi 
Międzynarodowej Agencji Energii (MAE), jak również krajami trzecimi, które nie należą do 
MAE, w celu skoordynowanej reakcji na jakiekolwiek poważne zakłócenia w dostawach ropy 
naftowej.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kiedy we Wspólnocie lub w jednym 
z państw członkowskich pojawiają się 
trudności z zaopatrzeniem w ropę naftową 
lub produkty naftowe, Komisja, 
w możliwie krótkim czasie, zwołuje
posiedzenie grupy koordynacyjnej na 
wniosek państwa członkowskiego lub 
z własnej inicjatywy. Grupa koordynacyjna 
bada sytuację, a Komisja ustala czy 
wystąpiły poważne zakłócenia 
w dostawach.

4. Kiedy we Wspólnocie lub w jednym 
z państw członkowskich pojawiają się 
trudności z zaopatrzeniem w ropę naftową 
lub produkty naftowe, Komisja, 
w możliwie krótkim czasie, zwołuje 
posiedzenie grupy koordynacyjnej na 
wniosek państwa członkowskiego lub 
z własnej inicjatywy. Poszczególne 
państwa członkowskie zapewniają, by ich 
przedstawiciele mogli stawić się na 
posiedzenie grupy koordynacyjnej w ciągu 
jednej doby od jego zwołania. Grupa 
koordynacyjna bada sytuację, a Komisja 
ustala, czy wystąpiły poważne zakłócenia 
w dostawach.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość szybkiej reakcji Unii Europejskiej na poważne zakłócenie w dostawach i tym 
samym udział w dyskusjach wszystkich państw członkowskich mają zasadnicze znaczenie, aby 
Komisja mogła ustalić, czy wystąpiło poważne zakłócenie w dostawach i jakie działania 
należy podjąć.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kiedy we Wspólnocie lub w jednym 4. Kiedy we Wspólnocie lub w jednym 
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z państw członkowskich pojawiają się 
trudności z zaopatrzeniem w ropę naftową 
lub produkty naftowe, Komisja, 
w możliwie krótkim czasie, zwołuje 
posiedzenie grupy koordynacyjnej na 
wniosek państwa członkowskiego lub 
z własnej inicjatywy. Grupa koordynacyjna 
bada sytuację, a Komisja ustala czy 
wystąpiły poważne zakłócenia 
w dostawach.

z państw członkowskich pojawiają się 
trudności z zaopatrzeniem w ropę naftową 
lub produkty naftowe, Komisja, 
w możliwie krótkim czasie, zwołuje 
posiedzenie grupy koordynacyjnej na 
wniosek państwa członkowskiego lub 
z własnej inicjatywy. Grupa koordynacyjna 
bada sytuację w oparciu o zgodność 
z zasadą solidarności państw
członkowskich, a Komisja ustala, czy 
wystąpiły poważne zakłócenia 
w dostawach.

Or. en

Uzasadnienie

Niedawny kryzys gazowy pomiędzy Ukrainą a Rosją pokazał, że państwa członkowskie 
w różnym stopniu narażone są na zakłócenia w dostawach. Niemniej rynek ropy naftowej ma 
wymiar światowy, w związku z czym wszelkich stosownych odpowiedzi na zakłócenia 
w dostawach należy udzielać na szczeblu UE lub MAE. Państwa członkowskie wielokrotnie 
podkreślały niedawno wolę wzmocnienia solidarności w kwestiach energetycznych, która to 
zasada również musi być kluczowym czynnikiem warunkującym jakąkolwiek decyzję 
o wprowadzeniu do obrotu zapasów ropy naftowej.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kiedy we Wspólnocie lub w jednym 
z państw członkowskich pojawiają się 
trudności z zaopatrzeniem w ropę naftową 
lub produkty naftowe, Komisja, 
w możliwie krótkim czasie, zwołuje 
posiedzenie grupy koordynacyjnej na 
wniosek państwa członkowskiego lub 
z własnej inicjatywy. Grupa koordynacyjna 
bada sytuację, a Komisja ustala czy 
wystąpiły poważne zakłócenia 
w dostawach.

4. Kiedy we Wspólnocie lub w jednym 
z państw członkowskich pojawiają się 
trudności z zaopatrzeniem w ropę naftową 
lub produkty naftowe, Komisja, 
w możliwie krótkim czasie, zwołuje 
posiedzenie grupy koordynacyjnej na 
wniosek państwa członkowskiego lub 
z własnej inicjatywy. Grupa koordynacyjna 
bada sytuację, a Komisja ustala w oparciu 
o obiektywną ocenę gospodarczych 
i społecznych skutków sytuacji, czy 
wystąpiły poważne zakłócenia 
w dostawach.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, by wprowadzanie do obrotu zapasów interwencyjnych opierało się na 
obiektywnych kryteriach, oceniających gospodarcze i społeczne skutki bieżącej sytuacji oraz 
jego ewentualny wpływ na zmniejszenie jakichkolwiek trudności z zaopatrzeniem. O ile 
automatyczne wprowadzanie zapasów do obrotu w oparciu o ustalone kryteria nie zapewnia 
koniecznej swobody reagowania na różnego rodzaju zakłócenia w dostawach, o tyle należy 
również zapobiec upolitycznieniu decyzji wbrew gospodarczym i społecznym przesłankom.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu trzech lat po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja dokona 
oceny jej stosowania i dokona oceny 
możliwości narzucenia wszystkim 
państwom członkowskim obowiązkowego 
minimalnego poziomu zapasów 
państwowych.

Najpóźniej w ciągu trzech lat po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy Komisja 
dokona oceny jej stosowania i dokona 
oceny możliwości narzucenia wszystkim 
państwom członkowskim obowiązkowego 
minimalnego poziomu zapasów 
państwowych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje dokonać przeglądu w ciągu trzech lat, niemniej w razie możliwości 
skuteczność dyrektywy należy ocenić wcześniej.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu trzech lat po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja dokona 
oceny jej stosowania i dokona oceny 
możliwości narzucenia wszystkim 
państwom członkowskim obowiązkowego 

W ciągu trzech lat po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja dokona 
oceny jej stosowania i dokona oceny:
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minimalnego poziomu zapasów 
państwowych.

a) dokładności i terminowości danych 
o zapasach;
b) tego, czy wymagać cotygodniowych, czy 
comiesięcznych sprawozdań dotyczących 
poziomu handlowych zapasów ropy 
naftowej;
c) możliwości narzucenia wszystkim 
państwom członkowskim obowiązkowego 
minimalnego poziomu zapasów 
państwowych na dłuższy okres.

Or. en

Uzasadnienie

W przeglądzie należy uwzględnić najodpowiedniejszą wielkość zapasów (na 90 albo 120 dni), 
jak również wyniki studium wykonalności w zakresie cotygodniowych sprawozdań 
dotyczących handlowych zapasów ropy naftowej, nad którym Komisja niedawno rozpoczęła 
prace. W ramach przeglądu należy ponadto ocenić, czy skutecznie uporano się z trudnościami 
dotyczącymi sprawozdań, które to trudności były głównym powodem zaproponowania przez 
Komisję nowego prawodawstwa.
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UZASADNIENIE

1. Wstęp

Ropa naftowa stanowi dla Unii Europejskiej najważniejszy surowiec energetyczny. 
Gospodarka ściśle zależy od ciągłości i niezawodności dostaw ropy naftowej po przystępnych 
cenach. Z uwagi na wysoką i rosnącą zależność od przywozu bezpieczeństwo dostaw jest 
bardzo ważne.

Zgodnie z założeniami Komisji zapotrzebowanie na ropę naftową w UE nadal będzie 
wzrastać – choć zaledwie o 0,25% rocznie – do 2030 r. W 2030 r. ropa naftowa wciąż będzie 
głównym pierwotnym źródłem energii w UE, odpowiadając za około 35% całkowitego 
zużycia energii. Według szacunków amerykańskiej agencji Energy Information 
Administration światowe zapotrzebowanie w 2030 r. o ponad jedną trzecią przewyższy 
wartość z 2006 r. Zważywszy że dostawy i możliwości rafinerii są obecnie niewystarczające, 
by sprostać wzrostowi zapotrzebowania, sytuacja rynkowa nadal będzie napięta.

Powyższe czynniki należy wziąć pod uwagę podczas opracowywania spójnej i realistycznej 
europejskiej polityki energetycznej. Polityka ta musi obejmować zdolność reagowania UE na 
potencjalne nagłe kryzysy dostaw. Zapasy stanowią istotne zabezpieczenie przed 
nieprzewidzianym przerwaniem dostaw. W najgorszym razie państwo członkowskie mogłoby 
zostać zmuszone do wykorzystania części zapasów, by uniknąć całkowitego braku ropy 
naftowej, który spowodowałby zatrzymanie pracy w niektórych lub we wszystkich sektorach 
gospodarki i osłabiłby potencjał wojskowy państwa. W tym kontekście utrzymywanie 
zapasów ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarki w całej UE.

UE już na przełomie lat 60. i 70. ustanowiła ramy prawne postępowania w przypadku długo-
i krótkofalowego braku dostaw ropy naftowej:

- dyrektywa Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładająca na państwa 
członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub 
produktów ropopochodnych1;

- decyzja Rady 68/416/EWG z dnia 20 grudnia 1968 r. w sprawie zawierania 
i wdrażania indywidualnych umów między rządami odnoszących się do obowiązku 
państw członkowskich utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej i/lub 
produktów ropopochodnych2;

- dyrektywa Rady 73/238/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie środków 
zmniejszania skutków trudności w dostawach ropy naftowej i produktów 
ropopochodnych3.

Proponowana dyrektywa zastąpiłaby trzy wyżej wymienione akty prawne.

                                               
1 Dz.U. L 217, z 8.8.2006, s. 8.
2 Dz.U. L 308, z 23.12.1968, s. 19.
3 Dz.U. L 228, z 16.8.1973, s. 1.
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2. Analiza zagadnienia

W ostatnich latach ryzyko zakłóceń w dostawach ropy naftowej wynikło z szeregu przyczyn, 
takich jak rosnące światowe zapotrzebowanie, niewielka różnica pomiędzy możliwościami 
produkcyjnymi a wielkością popytu, coraz większe skupienie zasobów ropy naftowej 
w niewielkiej liczbie (często niestabilnych politycznie) państw, głównie na Bliskim 
Wschodzie, a także wzrost liczby konfliktów geopolitycznych na tle energetycznym. Owe 
bieżące światowe tendencje w połączeniu z malejącymi zasobami ropy naftowej w UE 
sprawiają, iż poprawa systemu utrzymywania zapasów ropy naftowej w UE nabiera jeszcze 
większej wagi. W szczególności – analiza obecnego systemu ujawnia wady, które w razie 
przerwania dostaw mogłyby uniemożliwić jego odpowiednie funkcjonowanie.

a. Różnorodność form własności zapasów
Obecnie państwom członkowskim pozostawia się swobodę wyboru przepisów dotyczących 
utrzymywania zapasów. Wynika to z różnic pomiędzy państwami pod względem geografii, 
infrastruktury, możliwości rafinerii i stanu dostaw. Zapasy ropy naftowej mogą być 
utrzymywane przez przedsiębiorstwa, rządy lub agencje. Według danych Komisji 
62% zapasów UE utrzymywanych jest przez przedsiębiorstwa, 35% – przez agencje, zaś 
3% – przez rządy.

Liczne zapasy znajdują się w rękach prywatnych z upoważnienia rządów państw. Zapasy 
ropy naftowej utrzymywane przez przedsiębiorstwa mogą jednak służyć do osiągania zysków 
spekulacyjnych. Spadek cen realnych zmniejsza opłacalność utrzymywania zapasów w celu 
osiągnięcia zysków spekulacyjnych, gdyż tendencja spadku cen oznacza straty 
z utrzymywania zapasów. Zdaniem sprawozdawcy sytuacja uległaby poprawie, gdyby na 
zapasy interwencyjne należące do przedsiębiorstw nałożono ograniczenia lub skuteczniejsze 
wymogi prawne.

System UE pozwala również danemu państwu na utrzymywanie zapasów na terytorium 
innego państwa, pod warunkiem zawarcia dwustronnej umowy międzyrządowej. 
Przykładowo w 2007 r. Dania, Irlandia i Szwecja utrzymywały część zapasów w Wielkiej 
Brytanii w oparciu o szereg umów dwustronnych. Szacuje się także, iż około 11% zapasów 
interwencyjnych utrzymywanych jest w ramach „systemu biletowego”, zgodnie z którym 
zapasy stanowią własność innego państwa i są przez nie przechowywane. System ten 
uprawnia to państwo do nabycia zapasów w sytuacji kryzysowej po cenie określonej 
w umowie. „System biletowy” może być bardzo opłacalnym sposobem na wypełnienie 
zobowiązania dotyczącego utrzymywania zapasów, niemniej musi umożliwiać przekazywanie 
dokładnych informacji o zapasach ropy naftowej i niezawodne reagowanie w razie zakłóceń 
w dostawach.
Nie ma pewności, czy wszystkie istniejące systemy krajowe są w stanie zagwarantować pełną 
dostępność i możliwość mobilizacji zapasów interwencyjnych odpowiednio do potrzeb.

b. Ryzyko pasożytnictwa

Utrzymywanie zapasów wiąże się z wydatkami, w szczególności na inwestycje 
w infrastrukturę, ale również na jej konserwację. Szacuje się przykładowo, iż amerykańskie 
strategiczne rezerwy ropy naftowej, przechowywane w kopalniach soli, wymagają inwestycji 

Adlib Express Watermark



PE418.361v01-00 22/24 PR\764263PL.doc

PL

w infrastrukturę o wartości około 6 USD na baryłkę1. Wprowadzenie do obrotu zapasów ropy 
naftowej może być korzystne dla wszystkich państw zużywających ropę naftową, zważywszy 
na światowy wymiar rynku ropy naftowej.

Jako że korzyści mają charakter zbiorowy, ale koszty ponosi państwo składujące ropę 
naftową, istnieje ryzyko pasożytnictwa: państwa członkowskie o potencjalnie mniej 
skutecznych systemach mogą liczyć na pomoc ze strony krajów posiadających solidne 
rozwiązania. Obniża to jednak gotowość kryzysową całej Unii Europejskiej.

Zdaniem sprawozdawcy w celu zagwarantowania funkcjonowania systemu zapasów ropy 
naftowej w UE w razie zakłócenia w dostawach Komisja musi być uprawniona do 
kontrolowania, czy wdrażanie systemu przebiega prawidłowo, i nałożenia na państwa 
członkowskie obowiązku przestrzegania prawodawstwa UE.

c. Zgodność z metodą MAE

Podobny system obsługuje Międzynarodowa Agencja Energii (MAE), założona w 1974 r. 
Choć co do zasady do wypełnienia zobowiązań UE i MAE w zakresie utrzymywania zapasów 
mogą posłużyć te same zapasy, różnice w metodzie obliczania i sprawozdawczości stwarzają 
dodatkowe obciążenie administracyjne dla państw członkowskich UE, które przynależą 
również do MAE.

d. Uściślenie procedur na wypadek sytuacji kryzysowych

Unia Europejska nie dysponuje też skoordynowanymi procedurami interwencyjnymi, co 
w praktyce bardzo utrudnia podejmowanie szybkich decyzji i skutecznych działań, mających 
kluczowe znaczenie w razie kryzysu. Na szczeblu UE nie istnieją jakiekolwiek jednoznaczne 
przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu ani jakikolwiek jednoznaczny proces decyzyjny. 
W rzeczywistości decyzja należy do rządów państw, a w razie sytuacji kryzysowej rola 
Komisji za pośrednictwem państw członkowskich ogranicza się do konsultacji.

O ile zbiór ustalonych kryteriów, w oparciu o które odbywałoby się wprowadzanie do obrotu 
interwencyjnych zapasów ropy naftowej, stworzyłby przejrzystość i zapewnił szybkie 
reagowanie, system taki mógłby być niewystarczająco elastyczny, by prawidłowo reagować 
na różnego rodzaju ograniczenia dostaw. Stosowniejsza mogłaby być dostosowana do 
okoliczności decyzja podejmowana ad hoc przez niezależny organ. Przepisy prawa muszą 
jednak zapewnić skuteczny mechanizm decyzyjny dotyczący wprowadzania do obrotu 
zapasów ropy naftowej. W tym kontekście rola systemu UE wobec MAE i jej procedur 
wymaga uściślenia w bieżącym prawodawstwie.

e. Zapewnienie przejrzystości rynków ropy naftowej

Zachodzi poważna obawa co do wiarygodności danych, a także częstotliwości sprawozdań. 
Dokładne i terminowe dane są konieczne do zwiększenia przejrzystości rynku. Konsumenci 
                                               
1 „HOW EMERGENCY OIL STOCKS FIT THE GENERAL OIL CHALLENGE”, prof. Paul Stevens.
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muszą mieć pewność, że na stacjach paliw płacą słuszną cenę. Nieprawidłowe dane mogłyby 
doprowadzić do podjęcia niewłaściwych decyzji i większej zmienności cen. Komisja wyraża 
niezadowolenie w związku z rzadkimi i spóźnionymi sprawozdaniami państw członkowskich. 
Jednocześnie poważne wątpliwości budzi to, jaka część „zgłoszonych” zapasów jest 
rzeczywiście możliwa do wykorzystania w razie sytuacji kryzysowej i jaka część zapasów 
byłaby niezbędna dla celów funkcjonowania systemu i tym samym niemożliwa do 
wykorzystania.

Komisja proponuje, by państwa członkowskie przekazywały cotygodniowe, a nie 
comiesięczne sprawozdania. Dostosowałoby to system UE do praktyk stosowanych w USA. 
Koncerny naftowe, a także niektóre państwa członkowskie obawiają się jednak dodatkowego 
obciążenia administracyjnego i twierdzą, że udostępnianie co tydzień informacji o zapasach 
ropy naftowej zwiększy niepewność na rynkach, gdyż cotygodniowe sprawozdania dotyczące 
zapasów są jeszcze bardziej niedokładne. Doświadczenie USA pokazuje, że po udostępnieniu 
dokładniejszych danych miesięcznych cotygodniowe dane służą często skorygowaniu 
wcześniejszych danych. Jakość danych powinna być nadrzędna wobec ilości.

3. Warianty polityki na rzecz poprawy systemu

Na wniosek Komisji przeprowadzono ocenę skutków poszczególnych wariantów polityki, 
w tym metodyczną analizę wpływu na gotowość kryzysową UE, to jest zdolność 
przeciwdziałania ewentualnemu zakłóceniu w dostawach ropy naftowej, jak również 
obciążenia finansowo-administracyjnego dla państw członkowskich, sektora i Komisji.

Przedmiotem oceny były cztery warianty polityki:

 wariant 0: utrzymanie stanu obecnego, co oczywiście nie pociągnęłoby za sobą 
dodatkowego obciążenia finansowego czy administracyjnego, ale nie może 
zagwarantować odpowiedniego przygotowania Unii Europejskiej na sytuacje 
kryzysowe;

 wariant 1: wzmocnienie mechanizmów kontroli i koordynacji w ramach obecnego 
systemu;

 wariant 2: utworzenie scentralizowanego systemu wspólnotowego, uzupełnionego 
obowiązkową państwową/publiczną własnością zapasów interwencyjnych;

 wariant 3: utworzenie przez Unię Europejską państwowych zapasów interwencyjnych, 
to jest nałożenie na państwa członkowskie obowiązku utrzymywania zapasów 
interwencyjnych, których część byłaby utrzymywana przez rząd lub agencję –
w ramach zmodyfikowanej wersji obecnego systemu.

Komisja preferuje wariant 3, jednak zobowiązanie państw członkowskich do utworzenia 
zapasów państwowych nie jest jeszcze politycznie dopuszczalne. W związku z tym wniosek 
opiera się na tym wariancie, lecz na razie pozostawia państwom członkowskim swobodę 
decyzji odnośnie do tworzenia zapasów państwowych.

Wniosek przewiduje klauzulę przeglądową pozwalającą Komisji po upływie określonego 
czasu na określenie, czy państwa członkowskie, które nie tworzą zapasów państwowych, 
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stosują inne wystarczające rozwiązania.

4. Propozycje sprawozdawcy na rzecz poprawy sytuacji

Sprawozdawca opowiada się za wariantem 3: utworzenie zapasów państwowych na dłuższy 
okres w połączeniu z dostosowaniem metody obliczania do standardów MAE, ograniczeniem 
wykorzystywania zapasów handlowych i stosowania „systemu biletowego” oraz 
usprawnieniem systemu decyzyjnego na wypadek kryzysów to słuszny sposób na 
zapewnienie, by system UE sprostał przyszłym wyzwaniom dotyczącym ropy naftowej. 
Zasadniczo należy wzmocnić rolę państw członkowskich w utrzymywaniu zapasów ropy 
naftowej i gospodarowaniu nimi na wypadek sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z wymową wariantu 3 sprawozdawca chciałby wprowadzić szereg poprawek do 
wniosku celem:

 wzmocnienia ogólnej przejrzystości na rynku ropy naftowej i dostępnych zapasów 
ropy naftowej, szczególnie pod względem ich lokalizacji, wielkości i własności na 
rzecz niezawodności mechanizmu kryzysowego;

 zapewnienia dostarczania i przetwarzania dokładnych i terminowych danych 
o wszystkich zapasach interwencyjnych, a w szczególności o zapasach 
niepaństwowych (art. 6, art. 15);

 ustalenia jednoznacznych przepisów dla państw członkowskich odnośnie do delegacji 
zadania gospodarowania zapasami państwowymi poza terytorium państwa (art. 11);

 określenia właściwych ram czasowych i zakresu przeglądu prawodawstwa (art. 23);

 umożliwienia Komisji skutecznego kontrolowania, czy wdrażanie przedmiotowego 
prawodawstwa przebiega prawidłowo (art. 19; art. 22);

 ustanowienia jednoznacznego i szybkiego procesu decyzyjnego pozwalającego 
UE podejmować działania uzupełniające politykę kryzysową MAE i zapewniać 
właściwe, nieupolitycznione i bezstronne decyzje zgodne z zasadą solidarności 
energetycznej UE (art. 21);

 zapewnienia, by wszelkie systemy utrzymywania zapasów, w tym „system biletowy”, 
umożliwiały przekazywanie dokładnych informacji o dostępnych zapasach i były 
w pełni niezawodne w razie zakłóceń w dostawach (art. 8, art. 11).
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