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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie uruchomienia wewnętrznego rynku energii

(2013/2005(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Uruchomienie wewnętrznego rynku 
energii” oraz towarzyszące mu dokumenty robocze (COM(2012)0663),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wniosku Komisji 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych 
dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 
1364/2006/WE1,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 
20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu 
ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE2,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości 
hurtowego rynku energii3,

– uwzględniając dyrektywę 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 
2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego4,

– uwzględniając dyrektywę 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej5 i uchylającą 
dyrektywę 2003/54/WE,

– uwzględniając dyrektywę 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25
października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej6,

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

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany. „Plan działania w zakresie energii do 
roku 2050” (COM(2011)0885),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Akt o jednolitym rynku II – Razem na 
rzecz nowego wzrostu gospodarczego” (COM(2012)0573),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Energia odnawialna: ważny uczestnik 
                                               
1 Tekst przyjęty, P7_TA(2013)0061.
2 Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 1.
3 Dz.U. L 326/1 z 8.12.2011, s. 1.
4 Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 94.
5 Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 55.
6 Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1.
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europejskiego rynku energii” (COM(2012)0271),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. zatytułowaną „W kierunku 
nowej strategii energetycznej dla Europy na lata 2011-2020”1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie nawiązania 
współpracy w zakresie polityki energetycznej z partnerami spoza UE: Podejście 
strategiczne do bezpiecznych, zrównoważonych i konkurencyjnych dostaw energii2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie planu działania 
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. 3,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że państwa członkowskie zobowiązały się do przestrzegania 
jednoznacznego terminu ukończenia wewnętrznego rynku energii do 2014 r.,

B. mając na uwadze, że wewnętrzny rynek energii jest niezbędny dla ogólnego 
bezpieczeństwa energetycznego Unii i jest zasadniczą wartością dla konkurencyjności 
Unii, wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, co zostało uznane
w Akcie o jednolitym rynku II i strategii Europa 2020,

C. mając na uwadze, że plan działania w dziedzinie energii na rok 2050 podkreśla, że pełna 
integracja europejskich sieci energetycznych i otwarcie rynków to najważniejsze czynniki 
utrzymania równowagi między bezpieczeństwem energetycznym, konkurencyjnością, 
celem w postaci gospodarki niskoemisyjnej i zadowoleniem konsumentów,

D. mając na uwadze, że jednolity rynek energii upoważni Unię do mówienia jednym głosem
w stosunku do partnerów zewnętrznych i zapewni równe warunki wszystkim 
przedsiębiorstwom unijnym i pozaunijnym,

E. mając na uwadze, że Europejska Wspólnota Energetyczna musi opierać się na silnym 
wspólnym rynku energii, koordynacji zakupu energii poza UE i wspólnym europejskim 
finansowaniu nowych technologii niskoemisyjnych,

F. mając na uwadze, że osiągnięto pewien postęp w kierunku lepszej współpracy 
transgranicznej, częściowej likwidacji wysp energetycznych i zapobieganiu przerw
w dostawach;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat i towarzyszący mu plan działania, który streszcza 
osiągnięte dotychczas postępy i czekające nas wyzwania związane z ukończeniem 
wewnętrznego rynku energii;

                                               
1 Dz.U. C 99E z 3.4.2012, s. 64.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0238.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0086.
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2. przyjmuje do wiadomości, że prawdopodobnie utrzyma się tendencja wzrostu cen energii 
ze względu na jej powiązanie z cenami paliwa, wpływem polityki klimatycznej
i inwestycjami niezbędnymi do utrzymania i modernizacji systemów energetycznych;

3. uznaje europejską wartość dodaną lepszej koordynacji polityki energetycznej państw 
członkowskich, w duchu solidarności, a także tworzenia skutecznych i bezpiecznych 
transgranicznych systemów energetycznych, w ten sposób budując synergię poprzez 
usprawnione zarządzanie popytem i podażą energii;

Rynek zorientowany na konsumenta

4. podkreśla, że końcowi odbiorcy energii – zarówno osoby prywatne, jak i przemysł –
znajdują się w centrum wewnętrznego rynku energii przyjaznego użytkownikom; 
zauważa, że dlatego muszą być oni odpowiednio chronieni i być w stanie w pełni
korzystać ze swoich praw, a jednocześnie być zachęcani do odgrywania aktywniejszej roli
w pobudzaniu konkurencji na rynku, przechodząc z pozycji biernych odbiorców do 
aktywnych, dobrze poinformowanych konsumentów i prosumentów;

5. jest przekonany, że inteligentne technologie nie mogą być ograniczone do 
automatycznego odczytywania licznika, ale musi je uzupełniać dynamiczne, internetowe 
zarządzanie siecią integrujące takie usługi, jak usługi wspierani sieci, dobrowolne 
reagowanie strony popytowej i lokalne lub domowe pośrednictwo;

6. uważa, że należy chronić konsumentów szczególnie narażonych i w tym celu należy 
wprowadzić skuteczne mechanizmy, przy unikaniu zakłóceń na rynku energii;

7. podkreśla znaczenie zapewnienia konkurencyjnego, łatwego w zarządzaniu
i przejrzystego rynku energii, dostarczającego wszystkim odbiorcom energii w UE 
bezpiecznej, zrównoważonej, dostępnej cenowo i niezawodnej energii;

Bieżące wyzwania towarzyszące tworzeniu wewnętrznego rynku energii

8. podkreśla, że wewnętrzny rynek energii nie zaspokaja potrzeb ani oczekiwań odbiorców, 
ponieważ nadal są oni narażeni na wysokie ceny, ograniczony wybór dostawców, ogólnie 
niską jakość usług i trudności przy zmianie dostawcy; dlatego podkreśla potrzebę 
budowania rynku bardziej przyjaznego użytkownikom; 

9. jest przekonany, że brak pełnego wdrożenia przepisów dotyczących wewnętrznego rynku 
energii pozostaje główną przeszkodą w ukończeniu tego rynku;

10. podkreśla, że modernizacja istniejącej infrastruktury oraz budowa nowej, inteligentnej
i elastycznej infrastruktury wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i magazynowania energii to 
najważniejsze czynniki dobrze zintegrowanego i dobrze połączonego rynku energii, gdzie 
zapewnione są dostawy po przystępnych cenach, potencjał kogeneracji i wydajności oraz
eksploatacji odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii jest w pełni 
wykorzystany, a żadne państwo członkowskie nie pozostaje w izolacji od europejskich 
sieci gazowych i elektrycznych;

11. wyraża przekonanie, że należy zachęcać do inwestycji w infrastrukturę poprzez stabilne
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i sprzyjające innowacjom ramy regulacyjne, uznając że nie można tego osiągnąć inaczej 
niż w oparciu o rynek; jest jednak przekonany, że w niektórych przypadkach 
najważniejsza infrastruktura może nie być opłacalna i dlatego może wymagać 
finansowania ze środków publicznych;

12. zauważa, że brak otwartego i niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury 
przesyłowej ciągle powstrzymuje nowe podmioty przed konkurowaniem na rynku na 
równych zasadach z dominującymi przedsiębiorstwami;

13. zauważa, że stabilne ramy regulacyjne – dla producentów, organów regulacyjnych, 
operatorów sieci, dostawców energii, dostawców usług powiązanych z popytem oraz, co 
najważniejsze, odbiorców końcowych i prosumentów – są bardzo ważne dla dobrego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i przyciągania długoterminowych inwestycji
w rozwój infrastruktury; podkreśla, że rozwój kodeksów i zasad sieci powinien prowadzić 
do harmonizacji procedur i interoperacyjności;

14. zauważa z zaniepokojeniem sygnały, że ponownie podejmowane są pewne działania 
krajowe mające na celu wpłynięcie na rynki energii, szczególnie w odniesieniu do 
wysiłków zmierzających do zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej, gdy państwa 
członkowskie stosują krajowe mechanizmy wynagradzania zdolności wytwórczych bez 
pełnego wykorzystania potencjału rozwiązań transgranicznych, tym samym ingerując
w strukturę rynku i zakłócając ją;

15. uznaje, że – bez uszczerbku ani dla prawa państw członkowskich do wybierania własnego 
koszyka energetycznego, ani dla potrzeby lepszej koordynacji w całej UE – UE jako 
całość musi w pełni wykorzystać potencjał wszystkich źródeł energii, jakimi dysponują 
państwa członkowskie UE;

16. jest przekonany, że otwarty i przejrzysty rynek wewnętrzny, na którym wszystkie 
przedsiębiorstwa unijne i pochodzące z państw trzecich przestrzegają acquis 
communautaire w obszarze energii może wzmocnić pozycję negocjacyjną dostawców 
energii z UE wobec konkurentów zewnętrznych, co jest szczególnie ważne dla potencjału 
dalszej koordynacji zewnętrznych zakupów energii na szczeblu UE; zauważa, że 
stosunkami z dostawcami energii z UE musi kierować zasada wzajemności;

17. podkreśla, ze harmonizacja zachęt związanych z odnawialnością i efektywnością oraz 
harmonizacja dodatkowych kosztów energii we wszystkich państwach członkowskich –
lub przynajmniej większa spójność w tym względzie – jest bardzo ważna dla dobrego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku energii, zarówno na szczeblu hurtowym, jak
i detalicznym, oraz dla tworzenia warunków sprzyjających długoterminowemu rozwojowi 
sektora energii niskoemisyjnej;

18. zauważa stracone okazje – które pojawiły się w wyniku wspólnych projektów 
badawczych UE wspieranych z programów ramowych i inicjatyw takich jak plan EPSTE 
– do rozwoju nowych technologii pozwalających na poprawę efektywności, sektora 
energii odnawialnej, bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, niskoemisyjnego korzystania
z paliw kopalnych, a także sieci inteligentnych, z których wszystkie są niezmiernie ważne 
dla rynku energii;
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Potrzebne są pilne działania

Zachęcanie władz krajowych i europejskich

19. wzywa państwa członkowskie do pełnej transpozycji wszystkich odpowiednich aktów 
prawnych UE w obszarze energii, szczególnie trzeciego pakietu energetycznego;

20. zwraca się do Komisji o ścisłe monitorowanie skutecznego wdrożenia przepisów Unii 
dotyczących energii, w szczególności ustanawiających zasadnicze prawa odbiorców,
a także tych, które dotyczą operatorów systemu, krajowych organów regulacyjnych
i zasad konkurencji, oraz przepisów zmierzających do zmniejszenia zjawiska przepływów 
pętlowych, które stanowią znaczne wyzwanie dla wewnętrznego rynku energii, ponieważ 
osłabiają bezpieczeństwo systemu energetycznego; nalega na Komisję, by użyła 
najwłaściwszych środków leżących w jej dyspozycji w celu zaradzenia wszelkim 
przedłużającym się z niezgodnościom z odpowiednimi przepisami UE;

21. nalega na Komisję i państwa członkowskie, by lepiej koordynowały projekty 
infrastrukturalne, tym samym zapewniając pełną ogólnounijną spójność systemu
i opłacalność; w tym celu zachęca Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia 
szybkiej oceny, wyboru i wykonania projektów stanowiących przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania, szczególnie w odniesieniu do elektrycznych i gazowych 
transgranicznych linii międzysystemowych, infrastruktury magazynowania skroplonego 
gazu ziemnego, które mają zasadnicze znaczenie dla dobrze zintegrowanego i dobrze 
funkcjonującego rynku energii;

22. wzywa państwa członkowskie do powstrzymania się od regulowania detalicznych cen 
energii na szczeblu krajowym poprzez dotacje publiczne, ponieważ takie środki poważnie 
zagrażają przyszłym inwestycjom w infrastrukturę;

23. z zadowoleniem przyjmuje determinację Komisji do wzmocnienia przepisów 
antymonopolowych i o pomocy publicznej zapewniających ustanawianie równych szans
z równymi warunkami dostępu dla wszystkich uczestników rynku;

24. zdecydowanie popiera wysiłki Komisji zmierzające do wprowadzenia zharmonizowanych 
kodów sieci i zasad zgodnie z planem i do zapewnienia stabilności ram regulacyjnych 
wewnętrznego rynku energii; 

25. zdecydowanie popiera środki regulacyjne podjęte przez UE i władze krajowe w celu 
propagowania, usprawniania i upraszczania transgranicznego handlu energią oraz 
zbliżania systemów energetycznych różnych państw członkowskich;

26. wzywa Komisję do zbadania, czy w krótkiej i długiej perspektywie krajowe moce 
wytwórcze są odpowiednie i elastyczne, a także do przedstawienia sprawozdania na temat 
wpływu stosowanych środków krajowych związanych z oceną możliwości i planowaniem 
rozwoju na wewnętrzny rynek energii, uwzględniając transgraniczne aspekty tej 
uzupełniającej polityki kształtowania struktury rynku;

27. wzywa Komisję, państwa członkowskie i odpowiednie podmioty do zapewniania zachęt
i wspierania regionalnych inicjatyw i partnerstw, wraz z ustanawianiem regionalnych 
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giełd energii, ośrodków handlu gazem i mechanizmów łączenia rynków;

28. wzywa Komisję do korzystania z instrumentów polityki zagranicznej do propagowania 
zasad i norm wewnętrznego rynku energii wobec państw trzecich, w szczególności wobec 
sąsiedztwa UE; nalega na Komisję, by w drodze dialogów dwustronnych z odpowiednimi 
państwami trzecimi rozwiązała zagadnienie jasnych zasad zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi w transgranicznych połączeniach gazowych; wzywa Komisję do 
zapewnienia w jej stosunkach z partnerami zewnętrznymi, że przedsiębiorstwa z UE są
w stanie konkurować globalnie na równych zasadach;

Pomaganie konsumentom

29. wzywa Komisję, państwa członkowskie i odpowiednie podmioty do poprawienia jakości
i dostępności informacji przedstawianych konsumentom, oferowania konsumentom 
jasnych i przejrzystych metod naliczania opłat oraz do ustanowienia porównywarek cen 
umożliwiających konsumentom dokonywanie świadomych wyborów, a także do 
ustanowienia łatwych w użyciu mechanizmów rozstrzygania sporów z dostawcami;
z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji ustanowienia platformy informacyjnej
o prawach konsumentów;

30. zachęca państwa członkowskie i Komisję do wprowadzania kompleksowej strategii 
mającej na celu zachęcanie konsumentów i prosumentów do aktywnego uczestnictwa
w rynku energii, m.in. poprzez istniejące przepisy oraz przez wdrażanie odpowiednich 
przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej;

31. wzywa Komisję do zachęcania sektorów energii i technologii komunikacyjnych
i informacyjnych do dalszej współpracy, a także zachęca do przejrzenia istniejących 
instrumentów finansowania innowacji dotyczących energii, tak by korzyść odnieśli 
wszyscy konsumenci i by ułatwić rozwój sieci inteligentnych w sposób przyjazny dla 
użytkownika;

32. nalega na państwa członkowskie oraz na władze regionalne i lokalne, by propagowały 
rozwiązania z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sieciach 
inteligentnych oraz by zmierzały w kierunku rynku prosumenta, uwzględniając 
wzrastającą potrzebę elastyczności, efektywności energetycznej i oszczędności energii 
oraz udziału strony popytowej;

33. oczekuje na wytyczne Komisji w celu wsparcia ustanawiania ambitnych celów 
politycznych wobec konsumentów szczególnie narażonych, i będzie pomagać państwom 
członkowskim w lepszym określaniu tej kategorii konsumentów; wzywa Komisję do 
dokonania równoległego przeglądu istniejących mechanizmów i instrumentów ochrony 
takich konsumentów, tak by zaproponować środki zmierzające do osiągnięcia spójniejszej
i całościowej metody na szczeblu UE;

Wspieranie przyszłych wyzwań energetycznych i klimatycznych

34. wzywa państwa członkowskie, Komisję i odpowiednie podmioty do przekształcenia
niezbędnych systemów wsparcia w przejrzyste, jednorodne mechanizmy, wynikające
z czynników rynkowych, tak by stworzyć wspólny rynek dla wymaganych elementów 
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wsparcia, takich jak efektywność energetyczna, prosumenci, kogeneracja, energia 
odnawialna i usługi pomocnicze, w sposób zapewniający ich współoddziaływanie;

35. wzywa Komisję do dokładnego zbadania skutków integrowania niskoemisyjnych źródeł 
energii, w szczególności źródeł odnawialnych, z sieciami energetycznymi w odniesieniu 
do wsparcia finansowego, ogólnosystemowych wymagań technicznych i struktury rynku; 
podkreśla, że dotychczas brak skoordynowanego podejścia do tych źródeł energii 
uniemożliwiał ich integrację z europejskimi systemami energetycznymi;

36. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwracania uwagi na potrzebę dalszego 
rozwoju kogeneracji jako najefektywniejszego sposobu produkcji energii elektrycznej
i ciepła, oraz do oparcia tej możliwości na szerokim zastosowaniu systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych;

37. zachęca Komisję i państwa członkowskie także do wspierania badań nad innowacyjnymi 
technologiami energetycznymi, które nie są objęte programem „Horyzont 2020” ani 
projektami EIT, oraz do rozwoju takich technologii, ponieważ jest to jedyny sposób, by 
ograniczyć emisje, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i poprawić pozycję 
konkurencyjną przemysłu UE na rynku globalnym;

38. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie
i Komisji.


