
Kszta³towanie siê unijnej polityki energetycznej

Maciej Podemski1

Obecnie w Europie wyczerpuj¹ siê
mo¿liwoœci pozyskiwania taniej energii.
Poza rosn¹cymi cenami pañstwa Unii
Europejskiej stoj¹ przed problemami
zwi¹zanymi ze wzrastaj¹c¹ zale¿noœci¹
od importu, a tak¿e z wp³ywem zu¿ycia
energii na zmiany klimatyczne. W zakre-
sie energii zwiêksza siê tak¿e zale¿noœæ
pañstw UE od siebie nawzajem.

Zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ roœnie w kra-
jach Unii Europejskiej o oko³o 1,5% rocznie. Przewiduje
siê, ¿e do pokrycia tych potrzeb bêd¹ konieczne inwestycje
rzêdu 900 miliardów euro podczas najbli¿szych 25 lat. Jed-
noczeœnie Europa staje siê coraz bardziej uzale¿niona od
importowanych wêglowodorów. Obecnie import pokrywa
50% ca³kowitego zapotrzebowania UE na energiê. Oko³o
2030 r. udzia³ importu w zu¿yciu surowców energetycz-
nych wzroœnie do oko³o 65%, w tym udzia³ importowane-
go gazu wzroœnie od 57% do 84%, a ropy naftowej od 82%
do 93% (ryc. 1.). Wzrasta te¿ globalny popyt na te surowce.
Przedstawiciele Miêdzynarodowej Agencji Energii (Inter-
national Energy Agency — IEA) uwa¿aj¹, ¿e globalny
popyt na ropê naftow¹ wzroœnie do 2030 r. o 41%.

Powa¿nym problemem staje siê rosn¹ca koncentracja
œwiatowych zasobów surowców energetycznych skupio-
nych w coraz mniejszej liczbie pañstw lub kompanii nafto-
wych. Wiele pañstw cz³onkowskich UE jest w znacznym
stopniu lub ca³kowicie uzale¿nionych od pojedynczych
producentów gazu ziemnego. Brak jest natomiast mechani-
zmów zapewniaj¹cych solidarnoœæ tych pañstw w razie
kryzysu energetycznego.

Kolejnym œwiatowym problemem s¹ zmiany klimatu
ziemskiego (nie wspominaj¹c ju¿ o coraz wiêkszym zanie-
czyszczeniu powietrza), powodowane g³ównie przez wzrasta-
j¹ce zu¿ycie surowców energetycznych emituj¹cych tzw.
gazy cieplarniane, zw³aszcza dwutlenek wêgla. Uwa¿a siê,
¿e 80% emisji gazów cieplarnianych w UE jest produktem
procesów energetycznych. Unia Europejska traktuje to
zagro¿enie bardzo powa¿nie. Chcia³aby tak zmniejszyæ
œwiatow¹ emisjê tych gazów, aby wzrost temperatury na
Ziemi nie przekroczy³ 2°C w porównaniu z okresem prein-
dustrialnym. Utrzymanie obecnych praktyk unijnej poli-
tyki energetycznej i transportowej doprowadzi do 5%
wzrostu emisji gazów w UE w 2030 r. Przewiduje siê te¿,
¿e w tym samym czasie œwiatowa emisja tych gazów
wzroœnie o 55%.

Pewne nadzieje wi¹¿e siê z odnawialnymi, a jednocze-
œnie niskoemisyjnymi Ÿród³ami energii i technologiami
energetycznymi. W tych ostatnich Unia Europejska jest

œwiatowym liderem. Na przyk³ad jeœli chodzi o energiê
wiatrow¹, firmy unijne daj¹ 60% jej œwiatowej produkcji.
W kwestii cen i oszczêdnoœci energii du¿¹ rolê w
porz¹dkowaniu unijnego rynku energetycznego móg³by
odegraæ unijny wewnêtrzny rynek energetyczny, jednak-
¿e brak jest jeszcze w³aœciwych warunków do jego rozwo-
ju. Utrudnia to pe³ne korzystanie z pozytywnych aspek-
tów liberalizacji europejskich rynków energetycznych.

Wszystkie wymienione powy¿ej problemy stawiaj¹
przed Uni¹ Europejsk¹ zadanie wypracowania strategicz-
nych celów nowej polityki energetycznej. Musz¹ one
uwzglêdniæ przede wszystkim zmniejszenie zale¿noœci
krajów unijnych od importowanych wêglowodorów oraz
ograniczanie zmian klimatycznych, zapewniaj¹c jednocze-
œnie konsumentom zabezpieczone dostawy niezbêdnej
energii.

Komisja Europejska zaproponowa³a nastêpuj¹ce cele
strategiczne:

� zmniejszenie przez kraje rozwiniête emisji gazów
cieplarnianych do 2020 r. o 30% w porównaniu z
rokiem 1990, a tak¿e zmniejszenie œwiatowych emi-
sji o 50% do 2050 r. w porównaniu z rokiem 1990;
przy czym redukcja ta wynios³aby w krajach rozwi-
niêtych 60–80%;

� zmniejszenie przez Uniê Europejsk¹ emisji gazów
cieplarnianych do 2020 r. przynajmniej o 20% w
porównaniu z rokiem 1990, niezale¿nie od wyniku
uzgodnieñ miêdzynarodowych.

Do realizacji tych celów zosta³a wypracowana nowa
europejska polityka energetyczna (European Energy Policy).
Unia Europejska proponuje po³o¿enie nacisku na nastê-
puj¹ce dzia³ania i problemy:

a) utworzenie wewnêtrznego rynku energetycznego
Unii Europejskiej (Internal Energy Market);

b) zwiêkszenie dostêpu do informacji o gospodarce
energetycznej;

c) rozbudowanie infrastruktury energetycznej;
d) zapewnienie bezpieczeñstwa sieciom przesy³owym;
e) zapewnienie niezbêdnych dostaw energii elektrycz-

nej i gazu ziemnego;
f) uznanie dostaw energii za wa¿n¹ s³u¿bê publiczn¹.

Wewnêtrzny rynek energetyczny UE

Rynek taki ma zapewniæ konkurencyjnoœæ w obrêbie
Unii Europejskiej w celu obni¿enia cen energii dla konsu-
mentów, a tak¿e zachêciæ do zwiêkszania efektywnoœci
energetycznej oraz do inwestowania w przemys³ energe-
tyczny. Powinien te¿ pomóc wdro¿yæ mechanizm handlu
emisjami i u³atwiæ w³¹czanie odnawialnych Ÿróde³ energii
oraz mikroelektrowni do systemów energetycznych. Z kolei
od³¹czenie energetycznych sieci przesy³owych od wytwór-
ców energii powinno zachêciæ inwestorów do rozbudowy
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tych sieci, rozwiniêcia po³¹czeñ miêdzy sieciami oraz osta-
tecznie do budowy nowych elektrowni.

Komisja Europejska wyda³a ju¿ wiele zaleceñ
tworz¹cych jednolity rynek energetyczny. Niestety nie
przynios³o to wiêkszych sukcesów. Brak decyzji w ujedno-
licaniu europejskiego rynku energetycznego sk³oni³ liczne
pañstwa cz³onkowskie do dalszego utrzymywania sztyw-
nych cen elektrycznoœci i gazu ziemnego. W efekcie we-
wnêtrzny rynek energetyczny przestaje w ogóle dzia³aæ.
Niezbêdne s¹ zatem nowe inicjatywy unijne w tym zakre-
sie.

Przede wszystkim istnieje koniecznoœæ budowy euro-
pejskiej sieci gazowej i elektrycznej (European Gas and
Electricity Grid), a tak¿e uruchomienia konkurencyjnego
europejskiego rynku energetycznego. Uznano, ¿e do
osi¹gniêcia tych celów jest niezbêdne podjêcie nastê-
puj¹cych kroków:

� rozdzielenie producentów energii od sieci prze-
sy³owych; rozwa¿ane s¹ dwa rozwi¹zania: (1) powsta-
nie niezale¿nych operatorów systemów sieci
(Independent System Operators) — producenci
elektrycznoœci lub gazu ziemnego pozostaj¹ w³aœci-
cielami sieci przesy³owych i pobieraj¹ op³aty za
korzystanie z nich, lecz nie odpowiadaj¹ za ich eks-
ploatacjê, serwisowanie oraz za dalszy ich rozwój
oraz (2) sieci przesy³owe nale¿¹ do operatorów

ca³kowicie niezale¿nych od producentów. To drugie
rozwi¹zanie funkcjonuje ju¿ w zakresie energii elek-
trycznej w Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii,
Portugalii, Rumunii, S³owacji, S³owenii, Szwecji,
we W³oszech i w Wielkiej Brytanii, natomiast w
zakresie gazu ziemnego w Danii, Hiszpanii, Holan-
dii, Portugalii, Rumunii, Szwecji i w Wielkiej Bry-
tanii;

� utworzenie skutecznych urzêdów — krajowych regu-
latorów rynku energetycznego; dzia³alnoœæ ist-
niej¹cej ju¿ Europejskiej Grupy Zarz¹dców ds. Elek-
trycznoœci i Gazu (European Regulators’ Group for
Electricity and Gas — ERGEG) oraz obowi¹zuj¹ce
obecnie przepisy reguluj¹ce dostawy elektrycznoœci
i gazu okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce, poniewa¿ w
poszczególnych unijnych pañstwach cz³onkowskich
nadal s¹ utrzymywane odrêbne techniczne standar-
dy, utrudniaj¹ce lub wrêcz uniemo¿liwiaj¹ce trans-
graniczny handel mediami energetycznymi.
Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ca rozwi¹zania: (1) stopniowa
zmiana obecnej sytuacji przez wymuszenie
wspó³pracy miêdzy krajowymi zarz¹dcami z s¹sied-
nich pañstw, z wprowadzeniem nadzoru wspólnoty
przy decyzjach os³abiaj¹cych wewnêtrzny rynek
energetyczny; (2) zwiêkszenie uprawnieñ Europej-
skiej Grupy Zarz¹dców ds. Elektrycznoœci i Gazu do
wydawania wi¹¿¹cych decyzji w zakresie transakcji
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Ryc. 1. Proponowany przebieg nowych ruroci¹gów naftowych, program INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe),
grudzieñ 2003, http://www.inogate.org/inogate/en/resources/map_oil



transgranicznych przez zarz¹dców w poszczegól-
nych krajach i przez inne podmioty dzia³aj¹ce na
rynku energetycznym oraz (3) utworzenie nowego
urzêdu wspólnotowego, odpowiedzialnego za dosto-
sowywanie decyzji krajowych do potrzeb unijnego
transgranicznego rynku elektrycznoœci i gazownic-
twa. Z tych trzech opcji komisja preferuje wybór
opcji (2) — umocnienie ERGEG.

Zwiêkszenie dostêpu do informacji
o gospodarce energetycznej

W chwili obecnej operatorzy systemów przesy³owych
(Transmission System Operators) w ró¿nym zakresie
udzielaj¹ informacji, tworz¹c niejednolite warunki konku-
rencyjnoœci na rynku energetycznym. U³atwia to niestety
manipulowanie cenami.

Rozbudowanie infrastruktury energetycznej

Unia Europejska opracowa³a plan budowy do 2013 r.
priorytetowych po³¹czeñ sieci elektrycznych i gazowych
(Priority Interconnection Plan). Obejmuje on nastêpuj¹ce
zadania:

1) mianowanie europejskich koordynatorów nastêpu-
j¹cych projektów (ryc. 2.):

� po³¹czenie sieci energetycznych Niemiec, Polski i
Litwy;

� po³¹czenie sieci energetycznych Francji i Hiszpanii;
� po³¹czenia sieci energetycznej Europy Pó³nocnej z

morskimi elektrowniami wiatrowymi;
� budowa gazoci¹gu Nabucco z rejonu Morza Kaspij-

skiego do Europy Œrodkowej;
2) ustalenie maksimum 5-letniego okresu do przepro-

wadzenia formalnoœci zwi¹zanych z planowaniem i z uzy-
skaniem wszystkich akceptacji niezbêdnych dla projektów

uznanych w za³o¿eniach transeuropejskiej energetyki
(Trans-European Energy Guidelines) za bêd¹ce w interesie
europejskim;

3) zbadanie celowoœci zwiêkszenia finansowania sieci
transeuropejskiej energetyki, zw³aszcza w celu u³atwienia
w³¹czania do niej elektrycznoœci pochodz¹cej ze Ÿróde³
odnawialnych;

4) wprowadzenie nowej wspólnotowej struktury oraz
nowego mechanizmu dzia³ania operatorów systemu trans-
misyjnego (Transmission System Operators), odpowie-
dzialnych za koordynacjê planowania sieci.

Zapewnienie bezpieczeñstwa sieciom przesy³owym

W krajach Unii Europejskiej musz¹ byæ zapewnione
ci¹g³e dostawy elektrycznoœci. Operatorzy systemu trans-
misyjnego przygotuj¹ odpowiednie standardy bezpieczeñ-
stwa energetycznego, które po zatwierdzeniu przez
zarz¹dzaj¹cych systemami energetycznymi stan¹ siê
powszechnie obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze UE.

Zapewnienie niezbêdnych dostaw
energii elektrycznej i gazu ziemnego

W ci¹gu nastêpnych 25 lat Europa bêdzie musia³a
zainwestowaæ oko³o 900 miliardów euro w budowê
nowych elektrowni. Alternatywnym Ÿród³em energii jest
gaz ziemny, jednak¿e zwiêkszenie jego dostaw tak¿e
wymaga sporych inwestycji: 150 miliardów euro na budo-
wê nowych elektrowni opalanych gazem oraz dodatkowo
220 miliardów euro na now¹ infrastrukturê gazownicz¹.
W³aœciwie rozwijany wewnêtrzny rynek energetyczny
zapewni uzyskanie odpowiednich funduszy. Konieczne
jest tak¿e monitorowanie potrzeb energetycznych
wspólnoty, czym ma siê zaj¹æ planowany nowy Urz¹d
Badañ Rynku Energetycznego (Office of the Energy Obse-
rvatory — OEO).

Uznanie dostaw energii za wa¿n¹ s³u¿bê publiczn¹

Komisja Europejska przygotuje statut klienta rynku
energetycznego (Energy Customers’Charter), którego rola
bêdzie nastêpuj¹ca:

� pomoc najbiedniejszym obywatelom UE wobec rosn¹-
cych cen energii;

� pomoc obywatelom UE przy wyborze dostawcy
energii poprzez zwiêkszenie iloœci dostêpnej infor-
macji;

� zmniejszenie obci¹¿eñ biurokratycznych przy zmia-
nie dostawcy energii;

� ochrona klientów przed nieuczciwymi praktykami
sprzedawców.

Niezale¿nie od powy¿ej przedstawionych zamierzeñ
g³ównym problemem polityki energetycznej Unii Europej-
skiej nadal pozostanie zabezpieczenie odpowiednich
dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego. Nawet po osi¹gniê-
ciu planowanej poprawy efektywnoœci wykorzystania
energii oraz po udanym zwiêkszeniu iloœci energii uzyski-
wanej ze Ÿróde³ odnawialnych, wspomniane paliwa kopal-
ne bêd¹ musia³y do 2030 r. pokryæ po³owê prze-
widywanych potrzeb energetycznych krajów unijnych.
Wytwarzanie elektrycznoœci bêdzie bowiem nadal zale¿ne
od gazu ziemnego, a transport ko³owy od ropy naftowej.
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projekty w ró¿nym
stadium realizacji

Ryc. 2. Projektowane miêdzynarodowe linie elektryczne, Komisja
Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Energii i Transportu TREN,
styczeñ 2007, http://ec.europa.eu/ten/energy/documentation /index_
en.htm



Unia Europejska pokrywa obecnie swoje potrzeby ener-
getyczne przez dostawy gazu zarówno z europejskiego
obszaru gospodarczego (European Economic Area) — z Nor-
wegii, jak i spoza tego obszaru — z Rosji i Algierii. Istnieje
koniecznoœæ dywersyfikacji tych dostaw, bior¹c pod uwa-
gê ich pochodzenie, dostawców, œrodki transportu i drogi
transportowe. Przede wszystkim dotyczy to tych pañstw
cz³onkowskich, które s¹ uzale¿nione od jednego dostawcy.

Nacisk powinien byæ po³o¿ony na pozyskanie gazu
ziemnego z nowych regionów œwiata (ryc. 3.), na budowê
nowych magazynów gazu w Europie Œrodkowej i w kra-
jach Ba³tyckich, na lepsze wykorzystanie strategicznych
magazynów gazu oraz na budowê nowych terminali dla
odbioru p³ynnego gazu. Wzmocniona powinna byæ rów-
nie¿ wspó³praca krajów cz³onkowskich w oparciu o
dzia³alnoœæ takich instytucji, jak Sieæ Korespondentów
Rynku Energetycznego (Energy Correspondents Network
— ECN) oraz Koordynacyjna Grupa Gazowa (Gas Coordi-
nation Group — GCG).

Unijna polityka energetyczna weŸmie równie¿ pod
uwagê poprawê efektywnoœci wykorzystania energii w
takich dziedzinach, jak:

� transport — pojazdy o oszczêdnym zu¿yciu paliwa,
rozwój transportu publicznego, pokrywanie rzeczy-
wistych kosztów transportu przez konsumentów;

� budownictwo — zmniejszanie strat ciep³a w ist-
niej¹cych budynkach, energooszczêdne nowe
budynki;

� produkcja ciep³a i elektrycznoœci — poprawa efek-
tywnoœci produkcji, zmniejszenie strat prze-
sy³owych i na przy³¹czach do klientów indywidual-
nych.

Polityka ta podtrzymuje tak¿e oczekiwania Unii Europej-
skiej dotycz¹ce wykorzystania energii odnawialnej. Nie
zrealizowano bowiem wczeœniejszych (z 1997 r.) planów
zwiêkszenia udzia³u energii z tych Ÿróde³ — wtedy
zak³adano podwojenie tego udzia³u w 2010 r. w stosunku
do roku 1997 (do 12% ogólnej iloœci zu¿ywanej energii).
Nast¹pi³ wprawdzie wzrost tego udzia³u o 55%, jednak¿e
jest ma³o prawdopodobne, ¿e osi¹gnie on 10% w 2010 r.
Tymczasem uwa¿a siê, ¿e istnieje mo¿liwoœæ uzyskania
oko³o jednej trzeciej elektrycznoœci niezbêdnej krajom
unijnym w 2020 r. ze Ÿróde³ odnawialnych (energetyka
wiatrowa, energia s³oneczna, pompy cieplne, energia geo-
termalna, biopaliwa itd.). W celu realizacji tych zamiarów
Komisja Europejska przygotowuje europejski strategiczny
plan technologii energetycznych (European Strategic
Energy Technology Plan).

Nowa europejska polityka energetyczna rozwa¿a rów-
nie¿ mo¿liwoœci rozwoju energetyki atomowej w unijnych
krajach cz³onkowskich. Energetyka atomowa jest jednym z
najwiêkszych Ÿróde³ energii nie emituj¹cych CO2. W chwi-
li obecnej oko³o jedna trzecia elektrycznoœci oraz 15%
ca³kowitej energii konsumowanej przez Uniê Europejsk¹
pochodzi z energetyki atomowej.

Energetyka ta jest mniej nara¿ona na zmiany cen pali-
wa, poniewa¿ koszt uranu stanowi niewielk¹ czêœæ
ca³kowitych kosztów uzyskania elektrycznoœci. Poza tym
surowce uranowe wystêpuj¹ w wielu miejscach na œwiecie,
a ich zasoby wystarcz¹ na kolejne dziesiêciolecia. Oczy-

wiœcie istniej¹ znane problemy zwi¹zane z zagospodaro-
waniem zu¿ytego paliwa oraz z zagro¿eniem roz-
przestrzenienia siê broni atomowej. Wszystko to równie¿
musi byæ wziête pod uwagê w ostatecznym rachunku.
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Ryc. 3. Europejskie projekty budowy gazoci¹gów, TransEuropean
Networks programme, styczeñ 2007, http://ec.europa.eu/ten/energy/
documentation /index_ en.htm


