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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie priorytetów w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w 
dalszej perspektywie
(2011/2034 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Priorytety w odniesieniu do 
infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie - plan działania na rzecz 
zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej” (COM(2010) 677),

– uwzględniając dokument roboczy Komisji w sprawie oceny skutków w zakresie 
„priorytetów w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej 
perspektywie - plan działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej” 
(SEC(2010)1395),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Energia 2020 – strategia na rzecz 
konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego” 
(COM(2010) 639),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020 – strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010) 2020),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Energia odnawialna: dążenie do 
osiągnięcia celu na rok 2020” (COM(2011) 31),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE1,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Analiza możliwości zwiększenia celu 
20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji” 
(COM(2010) 265),

– uwzględniając trzeci pakiet legislacyjny dotyczący rynku wewnętrznego w dziedzinie 
energii, zatytułowany „Energiczna Europa: realny rynek i bezpieczne dostawy”2,,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 994/2010 z dnia 
20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu 
ziemnego3,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa efektywnie korzystająca z 
zasobów – inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020” (COM(2011) 21),

                                               
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.
2 Dz.U. L 211 z 14.8.2009.
3 Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 1.



PE458.823v02-00 4/10 PR\859826PL.doc

PL

– uwzględniając decyzję 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. ustanawiającą wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz 
uchylającą decyzję 96/391/WE i decyzję 1229/2003/WE1,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie realizacji programu transeuropejskich 
sieci energetycznych w latach 2007-2009 (COM(2010) 203),

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. zatytułowaną „W kierunku 
nowej strategii energetycznej dla Europy na lata 2011–2020”2,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii3,

– uwzględniając własne rezolucje z dnia 16 czerwca 2010 r. i z dnia 17 lutego 2011 r.4 w 
sprawie strategii „Europa 2020”,

– uwzględniając art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 170 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym 
Unia ma powinność przyczyniać się do tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci w 
infrastrukturach transportu, telekomunikacji oraz energetyki,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, jak również Komisji Rozwoju Regionalnego (A7–0000/2011),

A. mając na uwadze, że największe wyzwania energetyczne stojące przed nami to 
przeciwdziałanie zmianie klimatu, zwiększenie autonomii energetycznej przy 
jednoczesnym ograniczeniu przywozu paliw kopalnych, realizacja konkurencyjnego 
wewnętrznego rynku energii oraz zapewnienie powszechnego dostępu do trwałych, 
przystępnych cenowo i bezpiecznych źródeł energii,

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony ustanawia odrębną podstawę prawną dla rozwoju 
polityki energetycznej UE, która wspiera wzajemne powiązania sieci energetycznych 
niezbędne do osiągnięcia innych celów UE w zakresie polityki energetycznej 
(funkcjonowanie rynku energetycznego, efektywność energetyczna i odnawialne źródła 
energii, bezpieczeństwo dostaw),

C mając na uwadze fakt, że nie została przeprowadzona w odpowiednim czasie 
modernizacja ani dostosowanie infrastruktury energetycznej Unii do bardziej 
zrównoważonego modelu produkcji i zużycia energii, co mogłoby poddać wątpliwości 
zdolność osiągnięcia celów w zakresie energii i zmian klimatu do roku 2020 oraz utrudnić 

                                               
1 Dz.U. L 262 z 22.9.2006, s. 1.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0441.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0485.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0223.
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realizację długoterminowych celów ograniczenia do roku 2050 emisji gazów 
cieplarnianych o 80 do 95%,

D. mając na uwadze, że potrzebny jest otwarty, zintegrowany i konkurencyjny unijny rynek 
energii, aby osiągnąć konkurencyjne ceny energii oraz zapewnić bezpieczeństwo i 
trwałość, a także mając na uwadze, że pełne wprowadzenie takiego rynku nadal pozostaje 
ważnym wyzwaniem,

E. mając na uwadze, że przepustowość połączeń wzajemnych między państwami 
członkowskimi nadal jest ogólnie niedostateczna, i mając na uwadze, że niektóre regiony 
pozostają w dalszym ciągu odizolowane,

F. mając na uwadze, że alternatywne trasy dostaw i tranzytu oraz nowe połączenia wzajemne 
są ważne, aby zapewnić rzeczywistą solidarność między państwami członkowskimi,

G. mając na uwadze, że planowana obecnie infrastruktura energetyczna musi być spójna z 
długoterminowymi celami UE w zakresie klimatu i energii,

H. mając na uwadze, że efektywność energetyczna stanowi ważne i wydajne narzędzie 
służące zapewnieniu zrównoważonej przyszłości energetycznej oraz może częściowo 
zmniejszyć potrzebę inwestycji w infrastrukturę energetyczną,

I. mając na uwadze, że inteligentne sieci i systemy pomiaru energii dają istotną możliwość 
wydajnego powiązania produkcji energii i jej przesyłu z użytkownikami,

J. mając na uwadze, że długie procedury udzielania zezwoleń oraz brak koordynacji między 
organami administracji spowodowały poważne opóźnienia i dodatkowe koszty, 
szczególnie w przypadku projektów transgranicznych,

K. mając na uwadze, że należy zapewnić wysokiej jakości debatę publiczną oraz należycie 
uwzględnić europejskie ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska,

L. mając na uwadze, że narzędzia rynkowe musza pozostać podstawą finansowania 
infrastruktury energetycznej, oraz mając na uwadze, że wymagane mogą być określone 
kwoty środków publicznych w celu finansowania niektórych projektów, które nie są 
opłacalne z handlowego punktu widzenia,

I. Strategiczne planowanie infrastruktury energetycznej

1. podkreśla kluczowe znaczenie terminowego i pełnego wdrożenia obowiązujących 
przepisów, w tym ram regulacyjnych wymaganych w ramach trzeciego pakietu 
dotyczącego wewnętrznego rynku energii;

2. uważa, że podejście unijne jest niezbędne w celu pełnego wykorzystania możliwości, 
jakie daje nowa infrastruktura, i podkreśla potrzebę opracowania zharmonizowanych 
metod wyłaniania projektów infrastrukturalnych, w oparciu o perspektywy 
ogólnoeuropejskie i regionalne oraz optymalizację skutków społeczno-gospodarczych i 
środowiskowych;

3. podkreśla, że scenariusz odniesienia przyjęty do oceny infrastruktury energetycznej na rok 
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2020 musi być spójny z ogólnymi celami polityki energetycznej oraz planem działania UE 
do roku 2050, a także z innymi dziedzinami polityki unijnej (takimi jak transport, sektor 
budowlany czy system handlu uprawnieniami do emisji (ETS)) obejmującymi politykę 
efektywności energetycznej (a w szczególności wdrożenie przyszłego planu działania na 
rzecz racjonalizacji zużycia energii) oraz możliwy wpływ postępu technologicznego i 
szerzenie inicjatyw w zakresie „inteligentnych miast”;

4. podkreśla potrzebę określenia, wedle hierarchii ważności, w jakim przypadku 
infrastruktura mogłaby zostać ograniczona za pośrednictwem polityki efektywności 
energetycznej, gdzie istniejąca infrastruktura może zostać udoskonalona lub 
zmodernizowana oraz gdzie potrzebna jest nowa infrastruktura, która może zostać 
zbudowana obok infrastruktury już istniejącej;

5. uważa, że rozwój infrastruktury elektroenergetycznej między UE a krajami trzecimi może 
stworzyć ryzyko ucieczki emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększyć to ryzyko tam, 
gdzie już ono występuje;  nawołuje Komisję do przedstawienia w razie konieczności 
środków w celu uregulowania tej kwestii w postaci mechanizmu uwzględniającego koszty 
emisji ditlenku węgla lub wprowadzenia wymogu zgodności z dyrektywą UE 
2009/28/WE;

6. podkreśla, że należy skoncentrować się w większym stopniu na wewnętrznych systemach 
przesyłu, które znacznie przyczyniają się do integracji rynków energii oraz do 
zlikwidowania tzw. wysp energetycznych i ograniczeń w przesyle;

7. wyraża zadowolenie ze starań Komisji w zakresie wspierania współpracy regionalnej i 
nawołuje do przedstawienia dalszych wytycznych dotyczących takich inicjatyw 
regionalnych;

II. Kompletny scenariusz rozwoju infrastruktury

8. uważa, że pomimo iż dziesięcioletni plan rozwoju sieci (TYNDP) określa właściwe 
projekty dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej, powinien on również zawierać 
priorytety, które powinny być realizowane, aby osiągnąć cele UE w dziedzinie energii i 
klimatu;

9. w celu lepszego zarządzania w przyszłości planowaniem unijnej infrastruktury 
elektroenergetycznej i gazowej, wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych 
propozycji w zakresie poprawy przejrzystości i udziału społeczeństwa w określaniu 
priorytetów w ramach szerszego procesu przewidującego udział zainteresowanych stron, 
w tym sektora energetycznego, niezależnych ekspertów, organizacji konsumenckich i 
pozarządowych;

10. uważa, że dziesięcioletni plan rozwoju sieci/TYNDP powinien stanowić podstawę 
rotacyjnego programu rozwoju europejskiej infrastruktury służącej do przesyłu energii 
elektrycznej w długoterminowej perspektywie planowania europejskiego oraz pod 
nadzorem Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki i Komisji Europejskiej;

11. podkreśla, że poprawa budowania infrastruktury w celu skutecznej i inteligentnej 
integracji odnawialnych źródeł energii jest kluczowa dla pomyślnej realizacji ogólnych 
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celów w dziedzinie energii oraz wyraża zadowolenie, że za priorytetową uznana została 
sieć basenu Morza Północnego będąca istotną składową przyszłej europejskiej supersieci; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi 
podmiotami w celu szybszej identyfikacji tzw. autostrad energetycznych oraz o 
przedstawienie ich zarysu Parlamentowi Europejskiemu do roku 2014;

12. podkreśla znaczenie skutecznej infrastruktury gazowej dla zwiększenia różnorodności i 
bezpieczeństwa dostaw oraz ograniczenia zależności energetycznej; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych wymogów elastyczności w infrastrukturze gazowej, w 
szczególności w celu zapewnienia przesyłu w obie strony, oraz podkreśla, że 
infrastruktura gazowa powinna być rozwijana przy pełnym uwzględnieniu terminali LNG/ 
CNG;

13. uważa, że Komisja nie poświęciła dotychczas niezbędnej uwagi rozwojowi infrastruktury 
dla niekonwencjonalnych źródeł gazu w odniesieniu do kwestii prawnych, oceny cyklu 
życia i skutków dla środowiska; zwraca się do Komisji o przeprowadzenie dogłębnej 
oceny tej kwestii;

14. podkreśla znaczenie zintegrowanego planowania w zakresie infrastruktury energetycznej 
dla rolnictwa oraz niewielkich źródeł energii na obszarach wiejskich, gdyż sprzyja ono 
decentralizacji wytwarzania energii oraz rozwojowi obszarów wiejskich;

15. podkreśla znaczenie infrastruktury na poziomie dystrybucji oraz rolę „prosumentów” i 
operatorów sieci dystrybucji w włączenia zdecentralizowanych produktów 
energetycznych do systemu;

16. domaga się, by Komisja przedstawiła do 2012 r. konkretne inicjatywy wspierające rozwój 
możliwości magazynowania energii (w tym gazu o różnorodnym zastosowaniu, instalacji 
do produkcji paliwa wodorowego, energii wodnej, elektrowni wysokotermicznych i 
innych technologii);

17. uważa, że dotychczasowe projekty Komisji w zakresie wychwytywania CO2 i 
infrastruktury transportowej powinny być kontynuowane; nawołuje Komisję do 
przygotowania sprawozdania śródokresowego oceniającego postępy osiągnięte w tej 
dziedzinie w ramach projektów finansowanych ze środków UE;

18. domaga się, by Komisja krytycznie oceniła i w razie konieczności dostosowała kwoty 
przeznaczone na potrzeby inwestycyjne określone w komunikacie w sprawie priorytetów 
w zakresie infrastruktury energetycznej, a także zwraca się o przedstawienie Radzie i 
Parlamentowi sprawozdania w sprawie niezbędnych inwestycji;

III. Inteligentne sieci

19. uważa, że infrastruktura energetyczna powinna uwzględniać w większym stopniu 
użytkownika końcowego i że należy też skoncentrować się bardziej na wzajemnym 
oddziaływaniu między potencjałem systemów dystrybucji a zużyciem energii; podkreśla 
korzyści płynące z nowego systemu elektroenergetycznego wykorzystującego nowe 
technologie i usługi, takie jak inteligentne systemy pomiarowe, inteligentne sieci czy 
interoperacyjne usługi ICT w zakresie zarządzania zarówno dostawami, jak i zużyciem 
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energii;

20. uważa, że inteligentne sieci oraz rozwiązania w zakresie zarządzania energią oferują 
jedyną w swoim rodzaju możliwość podniesienia konkurencyjności przemysłu 
europejskiego, przy szczególnym uwzględnieniu MŚP; nawołuje Komisję do 
przedstawienia nowych propozycji zawierających wiążący wymóg upowszechnienia 
inteligentnych systemów pomiarowych wśród wszystkich klientów instytucjonalnych do 
roku 2014;

21. domaga się, by państwa członkowskie we współpracy z europejskimi organami 
normalizacji oraz z sektorem przemysłu przyspieszyły prace nad wypracowaniem 
standardów technicznych dla pojazdów elektrycznych oraz inteligentnych sieci i 
instrumentów pomiarowych, z zamiarem ich ukończenia w 2012 r.;

22. zaznacza, że państwa członkowskie są już zobowiązane do upowszechnienia do roku 2020 
inteligentnych instrumentów pomiarowych wśród przynajmniej 80% ich odbiorców 
końcowych; podkreśla, że państwa członkowskie powinny wspierać wystarczającą liczbę 
projektów pilotażowych wśród odbiorców prywatnych w celu poprawy innowacyjności, 
zgodnie z treścią trzeciego pakietu dotyczącego rynku energii; domaga się ustanowienia 
jasnych i zgodnych z obowiązującym prawem UE zasad w zakresie prywatności i ochrony 
danych;

IV. Określenie jasnych i przejrzystych kryteriów dla projektów priorytetowych

23. wyraża zadowolenie z wyznaczenia przez Komisję priorytetowych korytarzy oraz 
przyznaje, że istnieje potrzeba bardziej optymalnego wykorzystania ograniczonych 
środków finansowych; domaga się wypracowania jasnej i przejrzystej metodologii 
mającej na celu określenie projektów priorytetowych, które wychodzą naprzeciw 
najpilniejszym europejskim potrzebom w zakresie umocnienia zasady bezpieczeństwa, 
równowagi i rozwoju rynku wewnętrznego;

24. podkreśla, że wybór projektów leżących w interesie Europy powinien być prowadzony w 
oparciu o obiektywne i przejrzyste kryteria oraz przy zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów; podkreśla, że wszystkie projekty leżące w interesie 
europejskim powinny przyczynić się do realizacji celów polityki energetycznej UE oraz 
uważa, że następujące kryteria powinny być wiążące:

– projekt musi mieć pierwszorzędne znaczenie dla Europy,

– konieczność jego realizacji musi zostać określona na podstawie hierarchii 
infrastruktury;

– projekt musi być zgodny z dążeniami w zakresie klimatu i ochrony środowiska;

– musi on wpisywać się w ramy długoterminowej polityki UE w dziedzinie energii 
(umożliwiając elastyczne i wielofunkcyjne zastosowanie i unikając efektu 
zamknięcia),

– w jego ramach należy korzystać ze sprawdzonych technologii, takich jak ICT i 
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inteligentne sieci;

25. uważa, że w zależności od typu infrastruktury i w celu umożliwienia dalszej 
priorytetyzacji projektów, należy wziąć pod uwagę następujące kryteria: 

– wkład w likwidację tzw. wysp energetycznych,

– opłacalność,

– wysoki poziom projektów,

– ograniczenie ewentualnych przerw w korzystaniu ze źródeł energii odnawialnej,

– oddziaływanie na środowisko,

– interes publiczny,

26. podkreśla, że należy zapewnić ocenę ewentualnych przeszkód w rozwoju rynkowym 
infrastruktury energetycznej;

27. podkreśla, że należy poprawić przejrzystość poprzez jasne informowanie ogółu 
społeczeństwa o celu każdego projektu; domaga się, by potwierdzenia zgodności były 
weryfikowane w ramach konsultacji publicznych;

V. Szybkie i przejrzyste procedury udzielania zezwolenia

28. zgadza się z koniecznością zapewnienia terminowego wdrożenia projektów leżących w 
interesie europejskim (PEI) i z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący 
ukierunkowania i zacieśnienia współpracy w zakresie procedur udzielania zezwoleń i 
usprawnienia tych procedur, z zastrzeżeniem poszanowania zasady pomocniczości;

29. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie krajowej jednostki kontaktowej dla każdego z 
projektów leżących w interesie europejskim („punkt kompleksowej obsługi”) stanowiącej 
wspólny administracyjny łącznik między wykonawcami i poszczególnymi organami 
uczestniczącymi w procedurze udzielania zezwolenia; jest zdania, że w odniesieniu do 
projektów transgranicznych należy zapewnić dalszą koordynację między krajowymi 
punktami kompleksowej obsługi i większą rolę Komisji w tym zakresie;

30. apeluje do Komisji o określenie, czy możliwe jest stworzenie wspólnych lub 
skoordynowanych procedur ustanawiających konkretne kluczowe środki (stała wymiana 
informacji, terminowe informowanie o decyzjach, wspólne mechanizmy rozwiązywania 
problemów itp.); zachęca Komisję do rozważenia możliwości zmiany niektórych 
aspektów krajowego prawa administracyjnego;

31. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie granicznych terminów, w których właściwe 
organy wykonawcze muszą wydać ostateczną decyzję; zwraca się do Komisji o dalszą 
ocenę tej inicjatywy, uwzględniając szeroki zakres specyficznych aspektów projektów i 
ich specyfikę terytorialną, oraz o dokonanie oceny trwałości stosowania procedur 
arbitrażowych jako narzędzia podejmowania ostatecznych decyzji;
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32. zachęca do bardziej czynnego podejścia i uznaje, że zapewnienie większej przychylności 
miejscowej ludności dla infrastrukturalnych projektów energetycznych idzie w parze z
zaangażowaniem tej ludności w opracowywanie tych projektów na jak najwcześniejszym 
etapie; apeluje o udział społeczeństwa obywatelskiego w procesie konsultacji w 
odniesieniu do projektów leżących w interesie europejskim;

33. zwraca się do Komisji o dalsze rozważenie, czy mechanizmy kompensacyjne mogłyby 
okazać się użyteczne przy zatwierdzaniu projektów transgranicznych, które nie przynoszą 
korzyści niektórym (tranzytowym) regionom, lecz są mimo wszystko niezbędne dla 
osiągnięcia celów energetycznych UE;

VI. Instrumenty finansowania

34. zauważa, że inwestycje w sieci są cykliczne i powinny być oceniane z perspektywy czasu; 
zaznacza, że wiele obiektów powstałych w ostatnich dziesięcioleciach, by połączyć 
scentralizowane elektrownie będzie już w najbliższych latach przestarzałych; wskazuje na 
fakt, że społeczeństwo będzie oczekiwało zoptymalizowania kosztów budowy nowej 
infrastruktury;

35. podkreśla, że znaczna część kosztów inwestycji infrastrukturalnych wymaga 
sfinansowania przez rynek w oparciu o zasadę „użytkownik płaci”; jest zdania, że w 
przypadku najważniejszych projektów, które nie są atrakcyjne dla rynku, lecz ich 
realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia określonych celów, należy wykorzystać środki 
publiczne, by zwiększyć prywatne inwestycje, poprzez opracowanie innowacyjnej 
mieszanej struktury instrumentów finansowych;

36. podkreśla, że stabilne, przewidywalne i adekwatne ramy prawne mają zasadnicze 
znaczenie dla wspierania inwestycji;

37. podkreśla, że należy jak najpełniej wykorzystać narzędzia oparte na rynku, w tym 
obligacje infrastrukturalne, pożyczki gwarancyjne, instrumenty podziału ryzyka, zachęty 
dla tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych, partnerstwa z EBI oraz wykorzystać 
system handlu uprawnieniami do emisji, zgodnie z celami UE w zakresie energii i 
klimatu;

38. przypomina znaczenie przejrzystych i niedyskryminujących stawek dla zapewnienia 
odpowiedniego podziału kosztów inwestycji transgranicznych, uczciwych cen dla 
konsumentów i większej konkurencyjności;

39. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, która zaproponowała, że w 2011 r. 
przedstawi wniosek dotyczący podziału kosztów realizacji projektów skomplikowanych 
technicznie lub projektów transgranicznych;

40. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i państwom członkowskim.


