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Efektywność końcowego wykorzystania energii ***II

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przy-
jęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej efektywności końcowego wykorzys-
tania energii oraz usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (10721/3/

2005 — C6-0298/2005 — 2003/0300(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (10721/3/2005 – C6-0298/2005),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0739) (2),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Nauko-
wych i Energii (A6-0343/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte dnia 7.6.2005, P6_TA(2005)0212.
(2) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC2-COD(2003)0300

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w
celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej efektywności
końcowego wykorzystania energii oraz usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady

93/76/EWG

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

działając zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) We Wspólnocie Europejskiej istnieje potrzeba poprawy efektywności wykorzystania energii przez
użytkowników końcowych, zarządzania popytem na energię i wspierania produkcji energii ze źródeł
odnawialnych, ponieważ w perspektywie krótko- i średnioterminowej istnieją stosunkowo niewielkie
możliwości wywierania wpływu w inny sposób na warunki dostaw i dystrybucji energii, czy to drogą
tworzenia nowych mocy, czy też usprawnienia przesyłu i dystrybucji energii. Niniejsza dyrektywa
przyczynia się więc do poprawy zabezpieczenia niezawodności dostaw energii.

(1) Dz.U. C 120 z 20.5.2005, str. 115.
(2) Dz.U. C 318 z 22.12.2004, str. 19.
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędo-

wym), wspólne stanowisko Rady z dnia 23 września 2005 r. (Dz.U. C 275 E z 8.11.2005, str. 19) i stanowisko
Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2005 r.
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