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Bezpieczeństwo dostaw gazu ***I 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających 

bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego dyrektywę 2004/67/WE 

(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2009)0363), 

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 

przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0097/2009), 

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany 

„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 

międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 stycznia 2010 r.1, 

– po konsultacji z Komitetem Regionów, 

– uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 25 czerwca 

2010 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 

Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Ochrony 

Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji 

Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0112/2010), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej; 

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 

Komisji i parlamentom narodowym. 



 

P7_TC1-COD(2009)0108 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 września 

2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

.../2010 w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i 

uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzeniu (UE) nr 994/2010) 

 

 

                                                                                                                                                           
1  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 



ZAŁĄCZNIK 

 

 

Oświadczenie Komisji na temat środków zapewniających długoterminowe bezpieczeństwo 

dostaw, w tym zróżnicowania źródeł i dróg dostaw gazu oraz współpracy regionalnej i 

międzynarodowej w dziedzinie efektywności energetycznej 

Komisja podkreśla konieczność zróżnicowania źródeł i dróg dostaw gazu w celu zapewnienia 

większego bezpieczeństwa dostaw gazu poszczególnym państwom członkowskim oraz Unii 

jako całości. 

Uznając potrzebę stworzenia długoterminowej strategii bezpieczeństwa dostaw, Komisja 

przyjmie do końca 2010 roku szeroki pakiet infrastruktury energetycznej określający priorytety 

dla rozwoju infrastruktury gazowej na najbliższe dziesięciolecia oraz oceniający postęp w 

realizacji priorytetów określonych w drugim strategicznym przeglądzie energetycznym. W 

pakiecie infrastruktury energetycznej określone zostaną instrumenty i środki zapewniające 

zachęty do inwestycji w infrastrukturę gazową, w szczególności w zróżnicowanie dróg dostaw, 

zintegrowanie wysp gazowych, instalacje do skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz do jego 

składowania. 

Komisja popiera także ścisłą współpracę na wszystkich poziomach między zainteresowanymi 

podmiotami – państwami członkowskimi, niezależnymi organami regulacyjnymi, przemysłem 

gazowym oraz konsumentami – w ramach inicjatyw regionalnych. W 2010 roku Komisja 

opublikuje komunikat dotyczący inicjatyw regionalnych w celu zapewnienia wskazówek na 

temat najlepszych metod rozwijania istniejących inicjatyw współpracy regionalnej. Ścisła 

współpraca regionalna jest niezbędna do zapewnienia pełnego funkcjonowania wewnętrznego 

rynku energetycznego. W komunikacie dotyczącym inicjatyw regionalnych zaproponowane 

zostaną wspólne cele i dobre praktyki w tej dziedzinie. 

Wreszcie, Komisja dostrzega ważną rolę efektywności energetycznej w zapewnieniu 

długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego. Komisja będzie nadal ściśle 

współpracować z państwami trzecimi w celu promowania efektywności energetycznej poprzez 

wymianę informacji na temat strategii oszczędzania energii, badania nad technologiami 

energooszczędnymi i dzielenie się dobrymi praktykami w ramach międzynarodowego 

partnerstwa na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej (IPEEC) oraz w 

ramach porozumień dwustronnych. 

Oświadczenie Komisji w sprawie konkurencji w odniesieniu do motywu 45 

Komisja uważa, że odniesienie do zakłóceń konkurencji w motywie 45 dotyczy wszystkich 

form ograniczenia konkurencji, w szczególności klauzuli ograniczających konkurencję w 

kontraktach, np. klauzule przeznaczenia. 

Komisja potwierdza także, że art. 101 TFUE będzie w miarę potrzeb stosowany do warunków 

wymienionych w motywie 45 przez samą Komisję lub przez odpowiednie krajowe organy ds. 

konkurencji danego państwa członkowskiego zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji 



 

ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu1. 

 

                                                 
1  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. 


