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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Proponowana przez Komisję Europejską dyrektywa ma na celu zapewnienie właściwego 
funkcjonowania unijnego wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Zagwarantowanie 
bezpieczeństwa dostaw energii oraz odpowiedni stopień powiązań między Państwami 
Członkowskimi stanowią w projekcie dyrektywy zasadnicze elementy realizacji tego celu. 
Ponadto Komisja proponuje stworzenie ram, w których Państwa Członkowskie powinny 
opracować polityczne koncepcje bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 

Tym samym projekt dyrektywy stanowi z jednej strony uzupełnienie dyrektywy 2003/54/WE 
dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Z drugiej strony 
projekt wiąże się z wnioskami końcowymi szczytu w Barcelonie z roku 2002, podczas 
którego przywódcy państw i rządów zaakceptowali cel, jakim jest dążenie do osiągnięcia 
stopnia powiązań energetyki, odpowiadającego 10% zainstalowanych mocy wytwórczych. 
Ponadto załamania w dostawie energii elektrycznej, jakie miały miejsce latem 2003 roku, 
pokazały, że istnieje pilna potrzeba podjęcia działań w Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Projekt Komisji zajmuje się tym problemem ze 
zwiększoną uwagą pod kątem bezpieczeństwa przesyłu energii. 

W ogólnych postanowieniach projektu dyrektywy (art. 3) chodzi o polityczne koncepcje 
Państw Członkowskich, które powinny zdefiniować rolę i właściwość różnych uczestników 
rynku. W związku z tym sprawozdawca uważa za niezbędne poszerzenie kręgu 
proponowanych przez Komisję uczestników rynku względnie niewprowadzanie żadnych 
ograniczeń. Właśnie z punktu widzenia polityki ochrony środowiska naturalnego ważne jest 
włączenie w polityczną koncepcję bezpieczeństwa zaopatrzenia Państw Członkowskich także 
konsumentów, jako strony popytu. Zarządzanie popytem dla zwiększenia efektywności 
energetycznej musi odgrywać tu zasadniczą rolę. 

Z punktu widzenia polityki ochrony środowiska, dla budowy koncepcji politycznych w 
Państwach Członkowskich znaczenie mają przede wszystkim cztery punkty: przeciwdziałanie 
trendowi rosnącego popytu na energię elektryczną, wspieranie wykorzystywania energii ze 
źródeł odnawialnych, wspieranie efektywności energetycznej oraz wprowadzanie nowych 
technologii, w szczególności na potrzeby sterowania popytem, wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii jak również decentralizacji zaopatrzenia w energię. W 
odniesieniu do tych punktów sprawozdawca może poprzeć propozycje Komisji. Jednakże 
dodatkowo należy odnieść się do jakości względnie infrastruktury sieci. Istotnym jest, aby 
przyszłe inwestycje w sieci energetyczne bardziej odpowiadały wymogom i charakterystyce 
różnych rodzajów energii odnawialnej i aby tym samym powstawały trwałe sieci 
energetyczne. W odniesieniu do technicznej sfery tego celu Unia Europejska i Państwa 
Członkowskie powinny wzmóc swoje wysiłki na rzecz wspierania badań w tej dziedzinie. 

Cel, jakim jest zwiększenie stopnia powiązań pomiędzy Państwami Członkowskimi, należy 
rozpatrywać pod dwojakim kątem. Z jednej strony powiązanie takie jest warunkiem handlu 
transgranicznego, a tym samym warunkiem funkcjonowania energetycznego rynku 
wewnętrznego. Ponadto budowa nowych sieci połączeń mogłaby o tyle zwiększyć 
bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego, iż pociągałaby za sobą zmniejszenie obciążenia 
sieci. Z drugiej jednak strony awaria energetyczna we Włoszech pokazała, że silniejsze 
powiązania bynajmniej nie stanowią wystarczającego rozwiązania problemu bezpieczeństwa 
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dostaw. Inwestycje w budowę nowych połączeń sieci są w związku z tym, zdaniem 
sprawozdawcy, równie istotne dla bezpieczeństwa zaopatrzenia jak inwestowanie w 
zdecentralizowaną produkcję energii (distributed generation). 

Na koniec sprawozdawca chciałby zauważyć, iż odrzuca on odgórne działania Komisji w 
zakresie budowy sieci połączeń (art. 7). Z punktu widzenia gospodarki rynkowej nie da się 
uzasadnić zmuszania operatorów sieci przesyłowych do nowych inwestycji. Wprawdzie 
sprawozdawca uznaje pilną konieczność budowy nowych sieci, również po to, aby sieci były 
bardziej przydatne dla energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jednak metoda 
gospodarki planowej nie powinna stać się tutaj środkiem do celu. 

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się z prośbą do przedmiotowo właściwej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii o wprowadzenie do raportu następujących poprawek:

Tekst zaproponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
punkt uzasadnienia 6

6) Podczas obrad Rady Europy w 
Barcelonie uzgodniono jako docelowy 
stopień powiązań między Państwami 
Członkowskimi na poziomie 10% 
zainstalowanych mocy poszczególnych 
Państw Członkowskich w celu poprawy 
bezpieczeństwa zaopatrzenia i ułatwienia 
konkurencji. Niższy stopień powiązań 
prowadzi do fragmentaryzacji rynku i 
utrudnia rozwój konkurencji. Istnienie 
odpowiednich fizycznych mocy sieci 
połączeń stanowi niezbędny ale 
niewystarczający warunek pełnego rozwoju 
konkurencji. Ponadto należy przeszkodzić 
operatorowi sieci przesyłowych w tworzeniu 
sztucznych niedoborów poprzez wyłączanie 
mocy. W związku z tym metoda obliczania i 
przydziału mocy powinna gwarantować 
większą przejrzystość.

6) Niższy stopień powiązań prowadzi do 
fragmentaryzacji rynku i utrudnia rozwój 
konkurencji. Istnienie odpowiednich 
fizycznych mocy sieci połączeń stanowi 
niezbędny ale niewystarczający warunek 
pełnego rozwoju konkurencji. Ponadto 
należy przeszkodzić operatorowi sieci 
przesyłowych w tworzeniu sztucznych 
niedoborów poprzez wyłączanie mocy. W 
związku z tym metoda obliczania i 
przydziału mocy powinna gwarantować 
większą przejrzystość.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Słusznym jest, że przywódcy państw i rządów podczas szczytu w Barcelonie w roku 2002 
uzgodnili stopień powiązań na poziomie 10% zainstalowanych mocy. Jednakże załamania 
dostaw energii, jakie miały miejsce latem 2003 roku pokazały, że wyższy stopień powiązań nie 
tylko nie stanowi wystarczającej ochrony przed awarią sieci ale wręcz przeciwnie, może się 
do takowych przyczynić. W związku z tym staje się wątpliwe, czy 10%-owy cel z 
uzasadnieniem poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia powinien być wymieniony w tym 
miejscu i w takiej formie.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 6a (nowy)

6 a) Dla pełnego rozwoju konkurencji obok 
przejrzystości obliczania mocy należy także 
zapewnić przejrzystość dostępu do sieci. 
Tym sposobem istniejące moce będą mogły 
być lepiej wykorzystane, a na rynek nie 
będą wysyłane fałszywe sygnały o 
niedoborach.

Uzasadnienie

Nie ulega wątpliwości, że nowe inwestycje w moce przesyłowe są niezbędne, aby usunąć 
określone wąskie gardła oraz aby rynek wewnętrzny mógł się w pełni rozwinąć. Należy przy 
tym zwrócić uwagę, aby z powodu braku przejrzystości w kwestii niedyskryminującego 
dostępu osób trzecich do sieci nie stworzyć zbędnych struktur równoległych.

Poprawka 3
Art. 2

"rozdzielona produkcja" "zdecentralizowana produkcja"

Uzasadnienie

W tej poprawce chodzi (przypuszczalnie nie tylko w wersji językowej niemieckiej) o problem 
translatorski. Pod pojęciem „distributed generation” należy rozumieć „zdecetralizowaną 
produkcję”. Pojęcie zdecentralizowanej produkcji jest w tym znaczeniu używane we 
wszystkich poprawkach sprawozdawcy i powinno odnosić się do całego tekstu dyrektywy.

Poprawka 4
Art. 3 ust. 1

1. Przy ustalaniu swojej ogólnej polityki w 
zakresie zagwarantowania wysokiego 

1. Przy ustalaniu swojej ogólnej polityki w 
zakresie zagwarantowania wysokiego 
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poziomu bezpieczeństwa dostaw 
energetycznych Państwa Członkowskie 
zdefiniują i opublikują w ramach wdrażania 
tej polityki rolę i zakresy odpowiedzialności 
różnych kategorii uczestników rynku, a
mianowicie
a) operatorów sieci przesyłowych oraz
b) przedsiębiorstw zaopatrzeniowych
i w razie potrzeby sformułują wymogi 
minimalne, jakie powinni spełniać 
uczestnicy odnośnego rynku 
energetycznego.

poziomu bezpieczeństwa dostaw 
energetycznych Państwa Członkowskie 
zdefiniują i opublikują w ramach wdrażania 
tej polityki rolę i zakresy odpowiedzialności 
różnych kategorii uczestników rynku
i w razie potrzeby sformułują wymogi 
minimalne, jakie powinni spełniać 
uczestnicy odnośnego rynku 
energetycznego.

Uzasadnienie

Zdefiniowanie jedynie operatorów sieci przesyłowych i przedsiębiorstw zaopatrzeniowych 
jako uczestników rynku jest nieuzasadnione. Do uczestników rynku zaliczają się raczej 
operatorzy sieci rozdzielczych, producenci energii oraz jej konsumenci. Właśnie z punktu 
widzenia polityki ochrony środowiska ważnym jest, aby Państwa Członkowskie uwzględniły w 
swoich działaniach i koncepcjach politycznych także zarządzanie popytem, a więc 
konsumentów, aby poprzez docelowy rozwój mocy nie spowodować wysłania fałszywych 
impulsów dla wzrostu zużycia energii elektrycznej.

Poprawka 5
Art. 3 ust. 2 lit. ea (nowy)

(ea) konieczność inwestowania w badanie 
nowych jakości sieci, jak np. 
dwukierunkową infrastrukturę sieci, 
uwzględniającą szczególne cechy energii 
odnawialnych, a także w produkcję 
zdecentralizowaną.

Uzasadnienie

Różne rodzaje źródeł energii odnawialnej oraz jej zdecentralizowane wytwarzanie stanowią, 
przy ich rosnącym udziale, znaczące elementy produkcji energii elektrycznej. Z uwagi na ich 
szczególne cechy mogą między innymi stanowić problem jeśli chodzi o stabilizację sieci. 
Techniczne możliwości dostosowania przydatności sieci do odpowiednich wymogów i 
podwyższenia jej jakości nie są dotychczas wystarczająco zbadane i stosowane. Istotną 
kwestią jest przykładowo stworzenie dwukierunkowej infrastruktury sieci. Z tego względu 
ważne jest włączenie do polityki gwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa dostaw 
energii także inwestycji w poszukiwania nowych możliwości technicznych.

Poprawka 6
Art. 5 ust. 2
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2. Państwa Członkowskie podadzą do 
publicznej wiadomości działania podjęte 
zgodnie z tym artykułem, przy czy zapewnią 
ich możliwie najszersze upowszechnienie 
wśród konsumentów energii elektrycznej, 
jak również wśród faktycznych i 
potencjalnych inwestorów w sektorze 
energetycznym.

2. Państwa Członkowskie podadzą do 
publicznej wiadomości działania podjęte 
zgodnie z tym artykułem i zapewnią ich 
realizację, przy czy zapewnią ich możliwie 
najszersze upowszechnienie wśród 
konsumentów energii elektrycznej, jak 
również wśród faktycznych i potencjalnych 
inwestorów w sektorze energetycznym.

Uzasadnienie

Nie wystarczy podanie działań do publicznej wiadomości - Państwa Członkowskie powinny 
także zapewnić ich realizację. Z punktu widzenia polityki ochrony środowiska wielkie 
znaczenie przypisuje się stworzeniu bodźców dla efektywnego wykorzystywania energii 
elektrycznej.

Poprawka 7
Art. 7 ust. 3a (nowy)

3a) Państwa Członkowskie zadbają o to, 
aby decyzje w sprawie powiązań 
transgranicznych podejmowane były przy 
ścisłej współpracy odnośnych operatorów 
sieci przesyłowych oraz według 
przejrzystych kryteriów. 

Uzasadnienie

Bez ścisłej współpracy operatorów sieci przesyłowych nie można podjąć ani decyzji 
inwestycyjnych, ani też zapewnić funkcjonowania bez zakłóceń rozbudowy transgranicznych 
powiązań. Przejrzystość kryteriów powinna uniemożliwić dyskryminację osób trzecich.

Poprawka 8
art. 7 ust. 4

4. Organ regulujący zatwierdza plan 
operatora sieci przesyłowej lub plan 
alternatywny po dokonaniu w 
porozumieniu z operatorem odpowiednich 
zmian w wyniku wymienionej w ust. 3 
metody, jak również w kontekście 
określonych w ust. 2 oraz w art. 6 
priorytetów.

skreślono
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Uzasadnienie

Przy tego rodzaju przewlekłym i interwencjonistycznym postępowaniu najprawdopodobniej 
nie byłoby już żadnych więcej inwestycji w sieci przesyłowe. Tym samym uzyskałoby się 
przeciwieństwo tego, co stanowi cel dyrektywy. Utrudnienie inwestycji miałoby też negatywne 
skutki dla pożądanej z punktu widzenia polityki ochrony środowiska poprawy jakości sieci 
(możliwość dostosowania do wymogów energii odnawialnych).

Poprawka 9
Art. 7 ust. 5

5. Organ regulujący uwzględnia strategię 
inwestycji, zatwierdzoną zgodnie z ust. 4, 
jeśli przyjmuje ona sposób ustalania opłat z 
tytułu dostępu do sieci według metody 
wymienionej w art. 23 ust. 2 dyrektywy 
2003/54/WE.

5. Organ regulujący uwzględnia strategię 
inwestycji, przedłożoną zgodnie z ust. 1, 
jeśli przyjmuje ona sposób ustalania opłat z 
tytułu dostępu do sieci według metody 
wymienionej w art. 23 ust. 2 dyrektywy 
2003/54/WE 

Uzasadnienie

Wynika ze skreślenia art. 7 ust. 4

Poprawka 10
Art. 7 ust. 6

6. W sytuacjach, gdy operator sieci 
przesyłowej opóźnia realizację ustalonych w 
ust. 4 przedsięwzięć lub popełnia przy niej 
błędy, organ regulujący musi dysponować 
niezbędnymi środkami zapewniającymi 
uzyskanie zadowalających postępów 
zatwierdzonej strategii; należą tu w 
szczególności:

skreślono

a) zastosowanie sankcji finansowych wobec 
operatorów sieci przesyłowych, 
niedotrzymujących czasowego 
harmonogramu przedsięwzięcia,
b) wydanie operatorowi polecenia 
przeprowadzenia robót w określonym 
terminie,
c) działania na rzecz przekazania 
planowanych robót zleceniobiorcy w 
ramach przetargu.
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Uzasadnienie

Niniejszy projekt Komisji ma charakter czystej gospodarki planowej i jest nie do pogodzenia 
ze zliberalizowanym wewnętrznym rynkiem energetycznym.


