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Wstęp 

Energia jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania współczesnego 

społeczeństwa oraz gospodarki. Od XVIII wieku, czyli od czasu rewolucji przemysłowej notuje 

się ciągły wzrost zużycia energii. Spowodowane jest to ciągłym wzrostem gospodarczym, 

rozwojem technologii oraz wzrostem liczby ludności. W przypadku braku energii w danym 

państwie całej gospodarce grozi paraliż, a obywatele są pozbawieni dostępu do podstawowych 

dóbr. Dlatego sektor energetyczny ma charakter strategiczny w funkcjonowaniu gospodarek 

państw i traktowany jest priorytetowo. Każde państwo dąży do zapewnienia nieprzerwanego 

dostępu do źródeł energii po przystępnej cenie czyli zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego, które jest jednym z celów prowadzonej polityki energetycznej państw. Biorąc 

pod uwagę, że zapotrzebowanie na energię ciągle rośnie i według prognoz przeprowadzonych 

przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (International Energy Agency)1 dalej będzie 

wzrastać2, należy się spodziewać, że sektor ten, który ma obecnie kluczowe znacznie, zyska 

jeszcze więc uwagi w najbliższych latach. Dlatego tak istotne są działania podejmowane przez 

państwa w celu realizacji wspólnych inicjatyw, które zabezpieczą dostawy energii.  

Współpraca w zakresie energii stanowi fundament Unii Europejskiej (UE). To właśnie 

dzięki współpracy w zakresie węgla a następnie paliwa jądrowego powstały pierwsze 

wspólnoty europejskie tj. Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) oraz Euratom. Jednak 

nigdy państwa UE nie prowadziły wspólnej, kompletnej polityki energetycznej.  

Aktualną podstawę prawną do podejmowania działań w zakresie energii stanowi art. 

194 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE3). Polityka energetyczna należy do 

kompetencji dzielonych pomiędzy UE a państwa członkowskie Unia może podejmować 

działania stosując się do zasady proporcjonalności, czyli działania Unii nie mogą wykraczać 

poza działania niezbędne do osiągnięcia celów wyznaczonych w traktatach oraz zasady 

pomocniczości, która mówi, że UE działa w obszarach dzielonych tylko wtedy, gdy jej 

działania będą skuteczniejsze od działań podejmowanych przez pojedyncze państwa 

członkowskie. Traktaty nadały UE prawa do podejmowania działań w obszarach: 

 
1 Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) została utworzona w listopadzie 1974 r. w następstwie 
pierwszego światowego kryzysu naftowego w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 
MAE składa się z 30 krajów członkowskich i 8 krajów stowarzyszonych i zajmuje się przede wszystkim 
promowaniem współpracy międzynarodowej, opracowywaniem statystyk i prowadzeniu szkoleń.  
2 Inernational Energy Agency, World Energy Outlook 2013, Paryż 2013, s. 55. 
3 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 3276/47 z dnia 26.10.2012 
r.) 
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a) zapewnienia funkcjonowania rynku energii; 

b) zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w Unii; 

c) wspierania efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju 

nowych i odnawialnych form energii; oraz 

d) wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii. 

Sytuacja polityczna w ciągu ostatnich dwóch dekad pozwoliła na pojawienie się szansy 

na dalszą integrację w zakresie energii. Państwa Unii Europejskiej, głównie te, które są w 

największym stopniu uzależnione od dostaw z kierunku wschodniego z Federacji Rosyjskiej 

zaproponowały zacieśnienie współpracy w ramach polityki energetycznej i zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw. Przyczyną bezpośrednią były przede wszystkim konflikty gazowe z 

2006 r. i 2009 r.4, które dotknęły głównie państwa Europy Środkowo-Wschodniej a także 

widmo kolejnych kryzysów i przerw w dostawach gazu przez terytorium Ukrainy, które 

zwiastowało zajęcie Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 r. Istota zapewniania 

bezpieczeństwa energetycznego jest szczególnie ważna w dobie narastających konfliktów na 

linii Federacja Rosyjska – Ukraina w ciągu ostatnich kilku lat. Konflikty te mają znaczenie dla 

bezpieczeństwa energetycznego UE ze względu na fakt, że ponad połowa gazu z Rosji do UE 

transportowana jest właśnie przez terytorium Ukrainy a udział rosyjskiego gazu na rynku UE z 

roku na rok stale rośnie. Dodatkowo, Federacja Rosyjska w przeszłości pokazała się jako 

niewiarygodny partner, który wykorzystuje swoją pozycję aby osiągnąć założone cele. Biorąc 

powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu 

zabezpieczenie nieprzerwanych dostaw gazu co wpisuje się w koncepcję unii energetycznej.  

Dlatego Komisja Europejska (KE) w 2015 r. zaproponowała utworzenie unii 

energetycznej, która poprzez swoje filary zwiększy bezpieczeństwo dostaw oraz pomoże w 

osiągnięciu założonych celów energetyczno- klimatycznych na 2030 r. Pierwotny projekt, który 

został zaproponowany przez byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego 

Buzka i Jacques’a Delorsa oraz kontynuatora tej idei Donalda Tuska skupiał się głównie na 

wspólnych zakupach gazu oraz na zabezpieczeniu dostaw energii. Koncepcja KE rozszerzyła, 

a nawet oparła swoje założenia na ochronie klimatu i osiągnięcie celów na 2030 r. 

Zaproponowany przez KE projekt wywołał wiele kontrowersji. Według ekspertów zabrakło w 

nim  mechanizmu umożliwiającego wspólne zakupy gazu, o które zabiegały państwa Europy 

 
4 Zob. M. Ruszel, Wpływ rosyjsko-ukraińskich kryzysów gazowych na politykę energetyczną UE – ujęcie 
teoretyczne, "Przegląd Politologiczny", nr 2/2015, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015, s. 49-58 
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Środkowo-Wschodniej natomiast wiele miejsca poświęcono ochronie klimatu i transformacji 

energetycznej.  

Ocieplanie się klimatu oraz ciągłu wzrost emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest 

bezsprzecznie problemem globalnym. Spowodowane jest to głównie działalnością człowieka 

związaną z rozwojem gospodarczym. Wzrost przemysłu, który od rewolucji przemysłowej 

opierany był głównie na paliwach wysokoemisyjnych spowodował szybsze ocieplanie się 

klimatu. Dlatego tak istotne jest podejmowanie działań mających na celu przechodzenie na 

odnawialne, niskoemisyjne źródła energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej tak, 

aby spadało jej zużycie. Koncepcja wdrożenia unii energetycznej jest w tym aspekcie istotną 

sprawą. Dzięki realizacji jej filarów sektor energetyczny znacząco obniżyłby emisje. 

Utworzenie unii energetycznej spowodowałoby znaczące zmiany także na arenie 

międzynarodowej. Między innymi dlatego, że jednym z założeń jest mówienie jednym głosem 

w sprawach dotyczących energii a także prowadzenie spójnej polityki energetycznej przez 

państwa członkowskie. Jeśli projekt zostałby wdrożony w całości, państwa członkowskie 

kierowałyby się dobrem wspólnym a nie interesami pojedynczych państw.   

Wszystkie przywołane czynniki skłoniły mnie do zgłębienia i przeanalizowania tej 

koncepcji, możliwości jej realizacji, uwarunkowań a także wszystkich barier i ryzyk z nią 

związanych. Warto nadmienić, że koncepcja utworzenia unii energetycznej w ramach UE stała 

się przedmiotem zainteresowań badawczych naukowców nie tylko z UE lecz także z całego 

świata jednak nigdy zagadnienia te nie zostały zbadane w sposób wystarczający oraz 

kompletny. Najczęściej tematyka koncepcji unii energetycznej była podejmowana w artykułach 

naukowych,  m.in. J. Trubalskiej, Unia Energetyczna - kluczowa koncepcja w polityce 

energetycznej UE (Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego, Warszawa 2015) oraz A. Pach-

Gurgul, Unia Energetyczna – nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej? („Finanse, 

Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 3/2016 (81), które ogólnie przedstawiały jej założenia. W 

literaturze brak jest pozycji, które w sposób całościowy analizowałyby podjętą kwestię. Brakuje 

też pozycji, która łączy elementy teoretyczne i empiryczne. Biorąc pod uwagę niewystarczający 

stan badań autorka podjęła próbę przeprowadzenia kompletnej analizy koncepcji, jej 

uwarunkowań oraz barier w jej realizacji.  

Przedmiotem badań jest integracja europejska w zakresie energii i procesy wzmacniania 

współpracy w ramach koncepcji unii energetycznej zainicjonowanej przez Komisję Europejską 
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w 2015 r.  Główny przedmiot badań stanowi stan obecny sektora energetycznego w UE oraz 

uwarunkowania realizacji koncepcji unii energetycznej.  

Głównym celem dysertacji jest kompleksowa analiza koncepcji unii energetycznej od 

jej ogłoszenia poprzez realizację aż do oficjalnego oświadczenia, że koncepcja została 

zrealizowana. Autorka zamierza zbadać, czy faktycznie unia energetyczna została osiągnięta 

zarówno pod względem prawnym jak też praktycznym. Praca ma także na celu ukazanie roli 

unii energetycznej w prowadzeniu polityki energetycznej zarówno w ramach UE tj. w 

wymiarze wewnętrznym jak też przedstawienie jej roli w kształtowaniu się polityki 

energetycznej na arenie międzynarodowej tj. w wymiarze zewnętrznym.   

W oparciu o przedstawiony przedmiot dysertacji oraz jej główny cel autorka 

sformułowała hipotezę główną oraz hipotezy szczegółowe. Hipoteza główna zakłada, że 

koncepcja unii energetycznej to kolejny, bardziej pogłębiony etap integracji sektora 

energetycznego, który rozpoczął się na wiele lat wcześniej zanim powstała koncepcja unii 

energetycznej. Jednak koncepcja ta w sposób bardziej kompletny i całościowy pozwoli na 

prowadzenie wspólnej polityki energetycznej, która będzie uregulowana prawnie poprzez akty 

prawnie wiążące. Unia energetyczna umożliwi nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy 

państwami członkowskimi w zakresie energii co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa 

energetycznego całej UE, ujednolicenia europejskiego rynku energii oraz zwiększenia 

konkurencyjności.  

Autorka sformułowała następujące hipotezy szczegółowe:  

H1. Główną barierą dla realizacji unii energetycznej jest posiadanie przez państwa 

członkowskie UE rozbieżnych interesów w zakresie prowadzenia polityki energetycznej 

wynikającej m. in.  z różnych bilansów energetycznych oraz uwarunkowań geograficznych. 

Przekazanie kompetencji na poziom unijny oznaczałoby częściowe zrzeczenie się kompetencji 

w zakresie energii co z kolei budzi obawy państw odnośnie zapewnienia ich bezpieczeństwa 

energetycznego.  

H2. Koncepcja unii energetycznej jest możliwa do zrealizowania biorąc pod uwagę jej 

uwarunkowania m. in. zagrożenia - takie jak np. stan infrastruktury, wyzwania - takie jak np. 

podniesienie efektywności oraz obniżenia emisyjności, a także możliwe szanse na jej 

zaistnienie.  
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H3. Dzięki realizacji unii energetycznej współpraca w zakresie jej pięciu filarów będzie 

odbywać się efektywniej, skuteczniej i szybciej. Budowanie wspólnego bezpieczeństwa 

energetycznego w duchu solidarności i zaufania, dokończenie budowy wspólnego rynku 

energii, wzmocnienie efektywności energetycznej, współpraca na rzecz obniżenia emisyjności 

oraz wprowadzanie innowacji w sektorze energii wzmocnią sektor energetyczny UE.  

H3. Głównym zagrożeniem dla powodzenia realizacji unii energetycznej jest 

infrastruktura energetyczna. Jej przestarzały stan w niektórych z państw członkowskich oraz 

niewystarczające połączenia międzysystemowe nie pozwolą na utworzenie w pełni połączonej 

unii energetycznej chyba, że powstaną nowe inwestycje zarówno w połączenia 

międzysystemowe pomiędzy państwami członkowskimi jak także transnarodowe sieci 

przesyłowe z państw trzecich. Konieczne są także inwestycje w modernizację już istniejących 

sieci.  

H5. Szansą na częściowe uniezależnienie się od importu paliw jest przejście na 

niskoemisyjną energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych co wpisuje się także w  politykę 

klimatyczno- energetyczną jaką obrała UE w walce przeciwko ocieplaniu się klimatu.  

Niniejsza rozprawa doktorska ma charakter teoretyczno – empiryczny z uwagi przede 

wszystkim na złożoność procesów zachodzących w UE oraz szeroki zakres działań w ramach 

unii energetycznej. Praca zawiera także analizę stanu prawnego prawodawstwa UE w ramach 

unii energetycznej.  

Zakres przedmiotowy rozprawy doktorskiej obejmuje tematykę związaną z 

bezpieczeństwem energetycznym UE oraz prowadzoną przez nią polityką energetyczno-

klimatyczną a w szczególności pięć obszarów tematycznych, które stanowią jej filary tj. 

bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie; budowa wspólnego rynku energii; 

zwiększenie efektywności energetycznej; obniżenie emisyjności gospodarki oraz badania 

naukowe, innowacje  i konkurencyjność. 

Ze względu na temat rozprawy, zakres badań obejmuje lata od roku 2015 do lipca 2021 

r. Uzasadnieniem wyboru takiej cezury czasowej jest fakt, że właśnie w 2015 r. Komisja 

Europejska ogłosiła koncepcję unii energetycznej w komunikacie „Strategia ramowa na rzecz 

stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu5. 

 
5 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów,   Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej 
polityce w dziedzinie klimatu, COM(2015) 80 final, Bruksela, dnia 25.2.2015 r. 
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Natomiast datę końcową wyznacza ogłoszenie przez Komisję Europejską nowego pakietu 

legislacyjnego „„Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze 

do neutralności klimatycznej”6. Jedynie w przypadku rozdziału pierwszego przy określaniu 

genezy i ewolucji koncepcji unii energetycznej konieczne było rozszerzenie spectrum badań i 

odwołanie się do czasów wcześniejszych tj. do roku 1951, kiedy to powstała Europejska 

Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)7. Praca uwzględnia stan prawny na 14.07.2021 r. 

Przy pisaniu pracy wykorzystano kilka metod badawczych. Przede wszystkim zastosowano: 

• Metodę analizy literatury przedmiotu – metoda ta była szeroko stosowana w 

rozdziale pierwszym dotyczącym teoretycznych podstaw unii energetycznej oraz w 

rozdziale drugim dotyczącym uwarunkowań unii energetycznej. Metoda to umożliwiła 

wykazanie, na ile podjęty temat badawczy jest oryginalny i wyróżnia się od 

dotychczasowego stanu wiedzy. Dzięki tej metodzie zostały przeanalizowane 

najważniejsze definicje tj. pojęcie „integracji”, „solidarności energetycznej” oraz 

„bezpieczeństwa energetycznego”. 

• Metodę historyczno – opisowa posłużono się przede wszystkim w rozdziale I 

dotyczącym genezy integracji europejskiej w zakresie energii. Za jej pomocą zostały 

zobrazowane procesy jakie zachodziły na przestrzeni lat w zakresie tworzenia się i 

kształtowania Wspólnot Europejskich a następnie polityki energetycznej UE.  

• Metodę normatywna (instytucjonalno- prawna) – metoda ta polegająca na badaniu 

norm prawnych określonego zjawiska lub podmiotu/organizacji stosowana była szeroko 

w rozdziale czwartym dotyczącym podstaw normatywnych unii energetycznej. Za jej 

pomocą zostały przeanalizowane akty prawne oraz tzw. miękkie prawo unii europejskiej 

dotyczące i tworzące unię energetyczną. Analizowane są takie dokumenty jak 

dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, komunikaty, strategie i zalecenia wydawane przez 

organy i instytucje UE w celu osiągnięcia celów energetyczno – klimatycznych a tym 

samym budowania unii energetycznej. Metoda ta pozwoliła także na wyodrębnienie 

struktury instytucjonalnej stworzonej w celu zarządzania unią energetyczną.  

 
6 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,  Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów,  „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do 
neutralności klimatycznej, COM(2021) 550 final, Bruksela, 14.7.2021 
7 Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) powstała w 1951 r. na mocy Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (TEWWiS). Głównym celem wspólnoty przyczynienie się do rozwoju 
gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i podnoszenia stopy życiowej w państwach członkowskich przez 
utworzenie wspólnego rynku węgla, rud żelaza, złomu i stali. Więcej o EWWiS w rozdziale I.  
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• Analizę prognostyczna – konieczna będzie przede wszystkim w rozdziale VI 

dotyczącym perspektyw utworzenia unii energetycznej. Za pomocą tej metody zostaną 

opracowane trzy scenariusze: pozytywny, negatywny i neutralny. Scenariusze ukazują, 

w którym kierunku może kształtować się unia energetyczna i wskazują czynniki, od 

których będzie zależeć przyszłość unii energetycznej.  

W niniejszej rozprawie doktorskiej zostaną wykorzystane następujące techniki badawcze:  

• Analiza -  treści dostępnych publikacji, artykułów, aktów prawnych i normatywnych 

oraz innych materiałów związanych z tematem niniejszej dysertacji doktorskiej  

• Synteza – zbiór i zestawienie informacji pozyskanych z wielu źródeł w całość oraz 

zbadanie jej pod kątem celu i problemu badawczego pracy  

• Kwerenda biblioteczna, prasowa i internetowa publikacji dotyczących unii 

energetycznej oraz kwestii z nią związanych 

 

Problematyka integracji w sektorze energetycznym oraz prowadzenia wspólnej polityki 

energetycznej była tematem wielu publikacji zarówno polskojęzycznych jak też 

anglojęzycznych. Jednak tematyka związana stricte z tworzeniem unii energetycznej, jej 

założeniami oraz barierami jej realizacji w polskiej literaturze przedmiotu nie została jeszcze 

szczegółowo zbadana a prace w dużej mierze zostały wydane zaraz po ogłoszeniu koncepcji. 

Warto w tym miejscu wymienić książkę A. Łada, M. Skłodowska, M. Szczepanik, Ł. Wenerski 

Unia energetyczna z perspektywy Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii (Warszawa 2015) 

oraz książkę napisaną pod red. G. Wojtkowskiej- Łodej Europejska unia energetyczna. 

Wybrane zagadnienia (Warszawa 2016). Tematyka unii energetycznej częściej podejmowana 

jest w postaci artykułów naukowych i publicystycznych a także na stronach internetowych. W 

tym miejscu warto wymienić artykuły m.in. J. Trubalskiej, Unia Energetyczna - kluczowa 

koncepcja w polityce energetycznej UE (Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego, Warszawa 

2015), J. Trubalskiej, W kierunku unii energetycznej. Nowa koncepcja bezpieczeństwa 

energetycznego w Unii Europejskiej (Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 97/2017), A. Pach-Gurgul, Unia 

Energetyczna – nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej? (Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia nr 3/2016 (81), A. Gawlikowskiej-Fyk, Zarządzanie unią 

energetyczną – transfer kompetencji do UE (Biuletyn PISM nr 113 (1686), 2018). 

Problematyka tworzenia unii energetycznej dużo częściej jest podejmowana w literaturze 
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zagranicznej. I tak do najważniejszych publikacji zwartych należy zaliczyć książki S. S. 

Andersen, A. Goldthau, N. Sitter,  Energy Union, Europe's New Liberal Mercantilism? 

(Palgrave Macmillan London 2017), M. Mathioulakis, Aspects of the Energy Union (Palgrave 

Macmillan, London 2021),  Roeben Volker, Towards a European Energy Union (Cambridge 

University Press 2019). Dodatkowo na uwagę zasługują R. Leal Arcas The European Energy 

Union: The Quest for Secure, Affordable and Sustainable Energy (2016); D. Buchan and M. 

Keay Europe's Long Energy Journey. Towards an Energy Union? (2015), R. Leal-Arcas, J. 

Wouters Research Handbook on EU Energy Law and Policy (2017), V. Roeben, Towards a 

European Energy Union, European Energy Strategy in International Law (2018). Wśród 

najważniejszych artykułów naukowych anglojęzycznych znajduje się K. Szulecki, S. Fischer, 

A. T. Gullberg, Shaping the ‘Energy Union’: between national positions and governance 

innovation in EU energy andclimate policy (Climate Policy Vol. 16, No. 5), J. Spiridonovs, O. 

Bogdanova, EU Energy Union: adjustment to the new development cycle (Copernican Journal 

of Finance & Accounting 2017, vol. 6, issue 1).  

Jednak całość zaprezentowanej wyżej literatury umożliwiła jedynie częściowe 

rozwiązanie problemu badawczego. Dlatego konieczne było przeprowadzenie analiz 

dokumentów źródłowych wydawanych przez UE dla sektora energetycznego. Cennym 

materiałem były także dokumenty, raporty i sprawozdania wydawane przez Komisję 

Europejską oraz inne instytucje UE.  

Podsumowując przedstawiona literatura przedmiotu oraz dokumenty źródłowe 

stanowią bogaty i zróżnicowany materiał dotyczący tworzenia unii energetycznej. Składają się 

na niego monografie i opracowania książkowe, podręczniki oraz artykuły naukowe 

opublikowane na łamach różnych czasopism specjalistycznych i fachowych oraz zamieszczane 

w Internecie. W zestawie literatury znajdują się pozycje teoretyczne jak też pozycje bardziej 

praktyczne. Biorąc powyższe pod uwagę konieczne było przeprowadzenia selekcji źródeł oraz 

literatury.   

Wynikająca z przyjętych celów rozprawy jej struktura obejmuje sześć rozdziałów. 

Wstęp rozprawy doktorskiej zawiera omówienie oraz analizę istniejącego stanu wiedzy 

w zakresie tematyki badań oraz uzasadnienie podjęcia tematu. We wstępie dysertacji 

doktorskiej został przedstawiony cel badawczy pracy, jej przedmiot, a także założenia 

teoretyczne oraz metodologiczne. Wstęp zawiera także metody i techniki badawcze, jakie 
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zostały wykorzystane przy pisaniu pracy. Zostały w nim zdefiniowane główne pojęcia 

występujące w dysertacji, a także zostały scharakteryzowane źródła i literatura. 

Rozdział I rozprawy doktorskiej stanowi bazę teoretyczną i dotyczy podstaw unii 

energetycznej. Rozdział ten wprowadza w tematykę integracji w zakresie energii, przedstawia 

jej genezę. Rozdział ten definiuje pojęcie unii energetycznej, przedstawia jej zakres - zarówno 

podmiotowy, przedmiotowy jak i przestrzenny oraz nakreśla jej cele. Przedstawia także 

ewolucję koncepcji unii energetycznej. Następnie identyfikuje  ryzyka związane z jej realizacją 

oraz wskazuje bariery w jej realizacji m.in. bariery prawne, bariery polityczne, techniczne - 

infrastrukturalne, finansowe oraz bariery związane z przepływem informacji. 

Rozdział II pracy poświęcony jest charakterystyce unii energetycznej. Przedstawia 

uwarunkowania unii energetycznej a w szczególności definiuje zagrożenia, wyzwania i szanse 

dla koncepcji unii energetycznej. Prezentuje także główne wyzwania stojące przed unią 

energetyczną tj. osiągnąć solidarność energetyczną, wyzbyć się stawiania interesu narodowego 

ponad interes wspólny, sprostać wyzwaniom w zakresie infrastruktury energetycznej oraz 

sprostać kosztom jej realizacji. Następnie dysertacja skupia się na zagrożeniach, z którym 

najpoważniejszym są decyzje polityczne państw członkowskich (głównie Niemiec, Francji i 

Węgier)  i prowadzona przez nie polityka, w tym energetyczna. Natomiast największą szansą 

dla realizacji unii energetycznej jest przede wszystkim prowadzona przez UE polityka 

energetyczno – klimatyczna.  

Rozdział III zawiera opis i analizę głównych założeń unii energetycznej, czyli jej pięciu 

filarów. Rozdział przedstawia działania jakie zostaną podjęte dla zabezpieczenia 

bezpieczeństwa energetycznego oraz budowy wewnętrznego rynku energii. Następnie zostaną 

przeanalizowane działania w celu realizacji celu dotyczącego efektywności energetycznej, 

ograniczenia emisyjności gazów cieplarnianych oraz osiągnięcia celu OZE. Ostatnim opisanym 

w tym rozdziale aspektem jest realizacja założeń w zakresie badań naukowych, innowacji i 

konkurencyjności.  

Rozdział IV poświęcony jest regulacjom prawnym oraz tzw. „soft law” tj. miękkim 

aktom prawnym UE. W zakresie soft law zostaną przeanalizowane takie dokumenty jak 

komunikaty Komisji Europejskiej, które wspomagają budowę unii energetycznej i jej 

poszczególnych filarów. Biorąc pod uwagę fakt, że istnieje wiele dokumentów, które dotyczą 

filarów unii energetycznej autorka wybrała najistotniejsze komunikaty, które dotyczą 

bezpośrednio celów i założeń każdego z nich. W zakresie wiążących aktów prawnych zostaną 
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przeanalizowane te, które regulują budowę i funkcjonowanie unii energetycznej. Biorąc to 

kryterium pod uwagę, zostały przeanalizowane akty prawne zaproponowane w tzw. pakiecie 

zimowym tj. pakiecie legislacyjnym pt. „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” 

przedstawionym przez Komisję Europejską 30 listopada 2016 r. W skład tego pakietu wchodzi 

szereg dokumentów regulujących sektor energetyczny UE.  

Rozdział V zawiera zestawienie priorytetowych projektów mających na celu realizację 

unii energetycznej w podziale na cztery części: sektor gazu, energii elektrycznej, odnawialnych 

źródeł energii oraz sektor ropy naftowej. W rozdziale ukazano jak przyczynią się one do 

wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego, a także w jakim stopniu pomogą w realizacji 

unii energetycznej. 

Rozdział VI zawiera trzy scenariusze przyszłości unii energetycznej – pozytywny, 

negatywny i neutralny. Na podstawie dotychczasowych działań i czynników zewnętrznych, 

które mają wpływ na unię energetyczną została przeprowadzona analiza i przedstawione 

zostały prognozy dla unii energetycznej.  

Zakończenie zawiera reasumpcję całej pracy i zostały w nim przedstawione ostateczne 

wnioski. Dokonana została w nim synteza rozdziałów w odniesieniu do   głównego problemu 

badawczego oraz weryfikacja sforułowanej na wstępie hipotezy głównej oraz hipotez 

szczegółowych. Zawiera  również szereg praktycznych rekomendacji, które mogą przyczynić 

się do sprawniejszego tworzenia i rozpoczęcia funkcjonowania unii energetycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY UNII ENERGETYCZNEJ 

 W rozdziale dokonano analizy podstaw teoretycznych unii energetycznej. W tym celu 

wskazano na genezę integracji europejskiej w zakresie energii. Analizę rozpoczęto od 

zdefiniowania pojęcia integracji a następnie wyszczególnienia wspólnot, które stanowiły 

fundament integracji europejskiej, w tym integracji energetycznej tj. Europejskiej Wspólnoty 

Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii 

Atomowej. Następnie autorka przeanalizowała dalsze działania podejmowane na rzecz 

integracji europejskiej w zakresie energii w kolejnych latach funkcjonowania Wspólnot, a w 

dalszych latach Unii Europejskiej. Ze względu na fakt, że na przestrzeni lat od powstania 

Wspólnot do dnia dzisiejszego zmieniały się nazwy obecnej Unii Europejskiej i jej instytucji 

autorka posługuje się nazwami jakie w danym okresie obowiązywały. 

W rozdziale zdefiniowano pojęcie unii energetycznej oraz przedstawiono jej wstępne 

koncepcje aż do jej oficjalnego ogłoszenia przez Komisję Europejską. Określono także jej 

zakres, zarówno przedmiotowy, podmiotowy jak też przestrzenny oraz cele w obecnym, 

aktualnym kształcie przyjętym przez Komisję Europejską. W rozdziale przeanalizowano także 

jakie ryzyka stoją przed unią energetyczną oraz jakie bariery stoją na drodze do jej utworzenia. 

 

1.1. Geneza integracji UE w zakresie energii 

Na wstępie niniejszego podrozdziału należy zdefiniować czym jest „integracja”. Pojęcie 

to będzie różnie  rozumiane  zależnie od przyjętych kryteriów.  Słowo „integracja” wywodzi 

się od łacińskiego słowa „integratio” oznaczającego proces łączenia się kilku elementów w 

jedną całość8. Podobną definicję podaje Słownik Języka Polskiego. Według Słownika Języka 

Polskiego PWN „integracja” to „proces tworzenia się całości z części”. Jest to bardzo ogólna 

definicja, jednak oddaje właściwe cechy pojęcia. 

Antoni Marszałek pojęcie „integracji” definiuje w sposób następujący: „integracja 

oznacza łączenie jednych, mniejszych całości w nowe, większe. W konsekwencji, w miejsce 

większej liczby istniejących przed integracją mniejszych całości powstaje mniejsza liczba 

większych całości bądź wręcz jedna wszechogarniająca całość”9. 

 
8J. Woś (red)., Integracja europejska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej Poznań 2004, s. 9. 
9A. Marszałek, Wprowadzenie do teorii suwerenności i integracji europejskiej. Przewodnik dla studentów i 
wykładowców, Łódź : Instytut Europejski,  Łódź 2001, s. 19. 
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Na potrzeby rozprawy doktorskiej pojęcie integracji brane jest pod uwagę tylko i 

wyłącznie w odniesieniu do relacji pomiędzy państwami członkowskimi szczególnie w 

sektorze energetycznym. Pojęcie integracji obejmuje unifikację prawa, przepisów oraz polityki.  

Istnieje wiele typologii oraz etapów integracji. Wśród podstawowych podziałów można 

wyróżnić formy zaproponowane przez Jana Tinbergen’a: integracja pozytywna i integracja 

negatywna. W znaczeniu negatywnym integracja polega przede wszystkim na znoszeniu barier 

ograniczających i utrudniających współpracę pomiędzy państwami.  Integracja w znaczeniu 

pozytywnym oznacza harmonizowanie polityk oraz niwelowanie występujących  zakłóceń, 

które występują podczas pogłębiania współpracy. Integracja negatywna prowadzona jest na 

wczesnym etapie nawiązywania współpracy, natomiast integracja pozytywna na wyższych 

szczeblach integracji10. 

Pierwsze refleksje o integracji państw znajdują się już w poglądach Talesa. Zauważył 

on korzyści płynące z łączenia się ówczesnych greckich państw-miast w związki - poprzez 

integrację państwa-miasta stają się silniejsze, są w stanie zagwarantować sobie i swoim 

mieszkańcom bezpieczeństwo11. Warto dodać, że poprzez integrację ustają także wzajemne 

konflikty a wspólnie wypracowane bezpieczeństwo daje dodatkowy bodziec do swobodnego 

rozwoju. Poprzez ponad dwa i pół tysiąclecia filozofia Talesa się sprawdza – państwa, które 

decydują się na integrację razem mogą wypracować więcej niż każde z nich z osobna. 

Analogicznie można odnieść się do integracji państw Unii Europejskiej w zakresie energii – 

państwa członkowskie współpracując w tym  zakresie mają szansę na zwiększenie wspólnego 

bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcie większych korzyści niż każde z nich z osobna.   

Podstawą integracji europejskiej, która rozpoczęła się po II wojnie światowej była 

energia i surowce energetyczne. Dla państw europejskich zniszczonych wojną istotną kwestią 

było ożywienie przemysłu i pobudzenie gospodarek państw. Na gruncie doświadczeń 

wojennych pojawiły się tendencje do międzynarodowej współpracy w istotnych dla gospodarek 

kwestiach tj. w sektorze węgla, a także produkcji stali. Okoliczności międzynarodowe były 

korzystne do pogłębienia współpracy państw w tym zakresie – Francja produkująca stal w 

Lotaryngii korzystała z węgla pochodzącego z Niemiec z Zagłębia Ruhry12. Kluczową postacią 

dla idei integracji europejskiej był francuski polityk Jean Monnet, który opracował projekt 

 
10A. Zielińska-Głębocka, Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, „Studia Europejskie” nr. 3, 1999 
r., s. 23. 
11A., Marszałek (red.), Integracja europejska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s.25. 
1265 lat Wspólnoty Węgla i Stali, https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/65-lat-europejskiej-
wspolnoty-wegla-i-stali/ (dostęp: 12.12.2018 r.). 
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zakładający przekazanie produkcji węgla i stali pod ponadnarodową instytucję jaką była 

Wysoka Władza. 

Projekt zakładający utworzenie wspólnego rynku węgla i stali, którego autorem był Jean 

Monnet został przedstawiony przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta 

Schumana 9 maja 1950 r. jako tzw. „Plan Schumana”. Na podstawie tej koncepcji 18 kwietnia 

1951 r. został podpisany Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (TEWWiS) 

tzw. traktat paryski przez Francję, Niemcy Zachodnie, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg 

i na jego mocy została utworzona Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS). 

Główny cel utworzonej Wspólnoty został zawarty w art. 2 Traktatu ustanawiającego 

Europejską Wspólnotę Węgla i Stali13. Jest to „przyczynienie się do rozwoju gospodarczego, 

zwiększenia zatrudnienia i podnoszenia stopy życiowej w tych państwach (członkowskich) 

przez utworzenie wspólnego rynku (…)”. Utworzony na mocy traktatu wspólny rynek węgla, 

rud żelaza, złomu oraz stali zaczął funkcjonować w 1953 roku14. Poprzez utworzenie 

Wspólnoty państwa wchodzące w skład EWWiS dążyły do wspólnej koordynacji wydobywania 

węgla i produkcji stali – w tamtym czasie produktów strategicznych dla zniszczonych wojną 

gospodarek państw europejskich. Organy Wspólnoty były odpowiedzialne za zapewnienie 

regularnych dostaw oraz zapewnienie państwom członkowskim równego dostępu do źródeł 

produkcji, a także ustalanie cen. EWWiS wspierała także modernizację powyższych sektorów 

i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.  Na straży przestrzegania zasad konkurencji, 

przejrzystości cen, a także nadzoru rynku wewnętrznego stała Wysoka Władza. Był to 

ponadnarodowy organ wykonawczy, odpowiednik dzisiejszej Komisji Europejskiej, który 

wyposażony był w instrumenty pozwalające na podejmowanie decyzji i egzekwowanie 

przestrzegania zasad. 

Wspólny rynek węgla i stali opierał się na zniesieniu ceł i opłat importowych oraz 

eksportowych, ograniczeń ilościowych w przepływie towarów, a także na swobodnym 

przepływie pracowników obu sektorów. Współpraca w powyższych sektorach umożliwiła także 

wspólną kontrolę nad produkcją i planowaniem wykorzystania surowców. Artykuł 4 Traktatu 

EWWiS zakazywał praktyk, które ograniczałyby konkurencję w państwach należących do 

Wspólnoty takich jak np. subsydia rządowe dla przedsiębiorstw, przepisy lub praktyki 

dyskryminujące niektórych producentów, nabywców , a także praktyki restrykcyjne dotyczące 

podziału tub eksploatacji rynków. 

 
13Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Paryż 1951 r. 
14I. Przychocka., Integracja europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa 2013, s.9. 
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Warto dodać, że EWWiS została utworzona na okres 50 lat. W 2002 roku przestała 

istnieć a jej dorobek przejęła Unia Europejska. Powstanie EWWiS było krokiem milowym w 

budowaniu integracji europejskiej, a także początkiem integracji europejskiej w zakresie 

energii. Na gruncie tej udanej inicjatywy integracyjnej rozpoczęto debaty o kolejnych etapach 

integracji europejskiej, również energetycznej. Ponadto EWWIS dała podstawę dla kolejnych 

podejmowanych inicjatyw w ramach m.in. wspólnej polityki gospodarczej, transportowej, 

handlowej oraz konkurencji. Ten model integracji tj. integracji sektorowej, która naturalnie 

poszerza się na kolejne powiązane sektory (tzw. spill-over) wpisuje się w funkcjonalistyczną 

teorię integracji opracowanej przez Davida Mitrany’ego15. Ten model integracji zastosował 

także Jean Monnet w swojej koncepcji. Integracja w zakresie jednego sektora powoduje 

naturalną konieczność integracji w powiązanych z nim sektorach. Analogicznie wygląda to 

odnośnie EWWiS. Integracja w zakresie węgla i stali wywołała potrzebę uregulowania innych 

sektorów i polityk – transportowej w zakresie transportu powyższych towarów, konkurencji i 

handlu wyżej wymienionymi towarami. Powodzenie w zakresie integracji tych sektorów 

pozwoliło także na wypracowanie i podjęcie kolejnych inicjatyw integracyjnych w zakresie 

wspólnej polityki gospodarczej oraz w zakresie energii atomowej. 

Plan poszerzenia integracji o kolejne sektory opracowała w 1955 r. specjalna komisja 

powołana na konferencji w Messynie pod przewodnictwem Paula-Henriego Spaaka16. Na jego 

podstawie po negocjacjach ministrów państw EWWiS w 1957 roku zostały podpisane tzw. 

traktaty rzymskie - dwa traktaty, które powołały do istnienia dwie nowe wspólnoty – 

Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA lub inaczej Euratom) oraz Europejską 

Wspólnotę Gospodarczą (EWG). W Traktacie ustanawiającym EWG nie ma bezpośrednio 

wzmianek o polityce energetycznej. Kwestie energetyczne nie zostały bezpośrednio w nim 

uregulowane ze względu na istnienie dwóch Wspólnot, które regulowałyby ten sektor. Jednak 

utworzenie EWG miało także pośredni wpływ na kwestie związane z dziedziną energetyki. 

Przede wszystkim EWG miało na celu utworzenie wspólnego rynku oraz zapewnienie uczciwej 

konkurencji, które dotyczyły także sektora energetycznego – przedsiębiorstwa energetyczne 

obowiązywała także zasada wolnej konkurencji. Analogicznie wyglądała kwestia swobodnego 

przepływu usług, kapitału, towarów i osób. Zatem zarówno przedsiębiorstwa i pracownicy 

sektora energetycznego byli objęci wyżej wymienionymi swobodami.   

 
15M. Vallebona, Geneza i kształtowanie się wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej, „Myśl 
Ekonomiczna i Polityczna”  nr 1 (48) 2015, s. 94-95. 
16A. Marszałek, Integracja europejske…, op cit., s. 84-85. 
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Istotną kwestią jest fakt, że niektóre surowce energetyczne były traktowane jako zwykłe 

towary, których swobodny przepływ regulował Traktat ustanawiający EWG, m.in. gaz17. Także 

energia elektryczna była traktowana jako towar18. Pomimo tego, że EWG początkowo 

bezpośrednio nie regulowała sektora energetycznego miała wkład w rozwój integracji sektora 

energetycznego. W kolejnych latach swojego istnienia to właśnie w ramach EWG nawiązywała 

się współpraca oraz dokonywała się integracja sektora energetycznego. 

Zarówno Europejska Wspólnota Węgla i Stali jak też Europejska Wspólnota 

Gospodarcza swoimi przepisami nie obejmowały energii atomowej, która wzbudzała coraz 

większe zainteresowanie w latach 50-tych XX wieku. Dlatego na mocy traktatów rzymskich 

powołano Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Euroatom pogłębiała współpracę państw 

europejskich w zakresie energii. Wspólnota ta została ustanowiona na czas nieokreślony i ciągle 

funkcjonuje w przeciwieństwie do EWWiS. Głównym czynnikiem, który wywołał chęć 

integracji właśnie w sektorze energii atomowej były wielkie nadzieje związane z energią 

atomową. Wraz z rosnącym importem surowców energetycznych dopatrywano się w energii 

jądrowej szansy na uniezależnienie energetyczne. 

W latach 50-tych XX wieku dwa państwa były światowymi mocarstwami jądrowymi – 

USA oraz ZSRR. Chęć integracji europejskiej w sektorze energii atomowej mogła wynikać 

także z aspiracji państw europejskich do rywalizacji w tej dziedzinie z największymi potęgami. 

Żadne z państw europejskich z osobna nie mogło sobie pozwolić na prowadzenie badań w 

zakresie energii atomowej ze względów finansowych. Koszty prowadzenia badań, a także 

wysokie koszty inwestycji zarówno w infrastrukturę jak i w paliwa jądrowe skłaniały państwa 

członkowskie do integracji w tym zakresie. Istotną kwestią była także kontrola wykorzystania 

paliwa jądrowego we wszystkich państwach podpisujących Traktat Euratomu. Szczególne 

znaczenie miało to dla Francji, która obawiała się wykorzystania energii atomowej w 

Niemczech19. Uwspólnotowienie tego sektora pozwoliłoby na kontrolę wykorzystania energii 

jądrowej w każdym państwie członkowskim. 

Podstawowy cel funkcjonowania Euratomu został zawarty w art. 1 Traktatu 

ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej20. Jest to przede wszystkim 

wspieranie rozwoju przemysłu jądrowego m.in. poprzez wspieranie i finansowanie badań 

 
17Sprawa C-159/94 Komisja przeciwko Francji, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A61994CJ0159 (dostęp: 22.01.2019). 
18Sprawa C-393/92 Almelo przeciwko NV Energiebedrijf Ijsselmij, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0393 (dostęp: 22.01.2019). 
19A. Marszałek., Integracja europejska…, op. cit.  s. 84. 
20Traktat ustanawiający Europejska Wspólnotę Energii Atomowej, Rzym 1957 r. 
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naukowych, wspólne zakupy paliw jądrowych, kontrola bezpieczeństwa oraz udzielanie 

pomocy finansowej. Dzięki pomocy ze strony Euratomu w sprawie wspólnych zakupów zostały 

obniżone ich koszty. Istotną kwestią jest zakaz wykorzystania materiałów atomowych w celach 

militarnych. Mogą być wykorzystywane jedynie do celów pokojowych. Traktat zakładał także 

stworzenie wspólnego rynku energii atomowej- paliwa atomowe, sprzęt, a także ludzie 

pracujący w sektorze energii atomowej bez przeszkód mogliby przekraczać granice państw 

członkowskich. Jednak na przestrzeni lat okazało się to niemożliwe aby utworzyć w pełni 

funkcjonujący wspólny rynek21. Wynikało to przede wszystkim z faktu szczególnego 

charakteru materiałów atomowych i możliwości ich zastosowania do celów militarnych. 

Dla zaopatrzenia państw członkowskich w rudy i  paliwa atomowe powołano w 1960 r. 

w ramach Euratomu specjalną instytucję zajmującą się zakupami - Agencję Dostaw Euratomu, 

która posiada odrębność finansową oraz osobowość prawną22. Agencja posiada prawo 

pierwokupu do materiałów wyprodukowanych na terenie Wspólnoty, a także posiada wyłączne 

prawo do zawierania umów na dostawy spoza państw członkowskich. Agencja ma również 

prawo do gromadzenia materiałów jądrowych. Jest także organem eksperckim – świadczy 

usługi doradcze państwom członkowskim23.  Kwestie bezpieczeństwa zarówno urządzeń 

jądrowych jak i odpadów zostały poruszone dopiero kilkanaście lat po utworzeniu Euratomu – 

w latach 70-tych24. Wypracowane wspólnie jednolite normy bezpieczeństwa Euratom stawia 

jako kryterium, które muszą spełniać zarówno państwa członkowskich UE jak i kandydujące 

do UE. 

Euratom, jako Wspólnota utworzona w zakresie jednego sektora – energetycznego, 

miała znaczenie dla integracji europejskiej szczególnie w zakresie energii. Poprzez 

rozszerzenia o kolejne państwa Wspólnot Europejskich tym samym poszerzała się Europejska 

Wspólnota Energii Atomowej o kolejne państwa. Sukcesem wypracowanym przez Euratom jest 

przede wszystkim harmonizacja przepisów dotyczących bezpieczeństwa energetyki jądrowej, 

a także współpraca w zakresie badań i technologii atomowych. Sukcesem okazała się także 

powołana w ramach Euratomu Agencja Dostaw, która dokonywała zakupów materiałów dla 

wszystkich państw członkowskich z zewnątrz Wspólnoty oraz zajmowała się kupnem 

 
21A. Marszałek, Integracja…, op. cit. 87. 
22M. Podemski, Europejska Wspólnota Energii Atomowej – Euratom, Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr8, 2006, s. 
646. 
23M., Wieloński, Prawny wymiar funkcjonowania agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych Unii 
Europejskiej. Wnioski na przyszłość, w: M. Witkowska, K A. Wojtaszczyk (red.), Agencje, komitety i inne 
jednostki organizacyjne w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015, s. 55. 
24A. Marszałek, Integracja…, op. cit., str. 88. 
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materiałów w granicach państw członkowskich. Agencja pokazała, że realne są wspólne zakupy 

surowców energetycznych w ramach Wspólnoty. 

Istotny jest fakt, że Euratom w pierwszym etapie swojego funkcjonowania spełniał 

największą rolę gdyż właśnie wtedy dopatrywano się szczególnego znaczenia i przyszłości w 

energii atomowej. Jak pokazały następne lata znaczenie energii jądrowej malało. Na dzień 

dzisiejszy rola energii jądrowej jest porównywalna z sektorem węgla – coraz częściej się od 

niej odchodzi. Istotnym jest fakt trudności z utylizacją i bezpiecznym gospodarowaniem 

odpadami radioaktywnymi oraz brak akceptacji społeczeństwa dla tego rodzaju energii. 

Niemniej jednak Euratom miał szczególne znaczenie dla początków integracji europejskiej w 

zakresie energii. 

Poprzez funkcjonowanie trzech Wspólnot rozpoczęta została integracja państw 

członkowskich w zakresie energii.  Jednak do momentu wybuchu pierwszego kryzysu 

naftowego w 1973 r. nie zajmowano się wspólną polityką energetyczną, gdyż państwa 

członkowskie nie widziały takiej potrzeby. Dopiero kryzys spowodowany skokiem cen ropy 

naftowej ukazał jak istotną rolę pełni ten sektor. 

Sytuacja na energetycznej arenie międzynarodowej zaczęła się diametralnie zmieniać. 

W latach 1957-1970 znaczenie węgla w energetyce zaczęło spadać, narodziły się problemy z 

nadprodukcją oraz nierentownością kopalń. Państwa członkowskie przestały stawiać na węgiel 

na rzecz bardzo taniej, importowanej ropy naftowej. Zmniejszenie udziału węgla w konsumpcji 

(z 66,8% w 1953 roku do 16,4% w roku 1973) na rzecz ropy naftowej, której wykorzystanie 

wzrosło w tym samym okresie z 15,3% do 61,7%25 spowodowało konieczność wypracowania 

dalszych kroków podejmowanych przez państwa członkowskie. Tak więc państwa 

członkowskie należące do Wspólnot w 1964 uzgodniły na posiedzeniu Specjalnej Rady 

Ministrów w ramach EWWiS protokół porozumienia w sprawach energetycznych26. 

Zauważono w nim zmieniające się struktury zapotrzebowania na energię, w tym rosnącą rolę 

ropy naftowej i wyrażono chęć do kontynuowania wysiłków na rzecz opracowania i wdrożenia 

wspólnej polityki energetycznej. Zawarte w nim także zostały zapisy mówiące o planowanej 

polityce energetycznej odnośnie zapasów ropy naftowej. 

 
25 Commission od the European Communites, , Twenty five years of the common market in coal 1953–1978, 
Luksemburg 1977, s. 143. 
26Protocol of Agreement on energy problems, reached between the Governments of the Member States of the 
European Communities at the 94th meeting of the Special Council of Ministers of the European Coal and Steel 
Community, Luksemburg 21.04.1964. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548410087723&uri=CELEX:41964A0430(01), (dostęp: 
25.01.2019). 
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Jednak pierwszym dokumentem, który zawierał kompleksowe podejście do kwestii 

energetycznych jako wspólnotowej polityki było Memorandum Komisji przedstawione Radzie 

18 grudnia 1968 r.27. Zawarte w nim były pierwsze postanowienia i wytyczne odnośnie 

wspólnej polityki energetycznej. Przede wszystkim dokument zawierał uzasadnienie potrzeby 

uwspólnotowienia tej polityki, jej cele, instrumenty oraz ramy działania. Przeprowadzona jest 

w nim także analiza sytuacji energetycznej. Dokument ten ma szczególne znaczenie przede 

wszystkim dlatego, że porusza kwestie ustanowienia wspólnego rynku energii w każdym 

sektorze energii. Ważną kwestią jest także bezpieczeństwo dostaw, memorandum przewiduje 

bowiem wspólną politykę zaopatrzenia dotyczącą  paliw jądrowych, ropy naftowej i gazu 

ziemnego. Jednak odnośnie inwestycji w energetykę  Komisja jest zobowiązana do 

przedstawienia wniosków dotyczących wspólnotowych projektów inwestycyjnych tylko w 

dwóch sektorach – energii atomowej oraz sektora węgla. W pozostałych sektorach nie ma 

takiego obowiązku. Komisja zaznaczyła, że informowanie oraz koordynacja także tych 

sektorów na poziomie wspólnotowym jest istotna ze względu na możliwości handlu pomiędzy 

państwami dzięki dobrze skoordynowanej i połączonej sieciami przesyłowymi 

infrastrukturze28. Aby zrealizować ten cel miał zostać utworzony specjalny system formalnego 

zgłaszania projektów inwestycyjnych dotyczących produkcji, transportu oraz dystrybucji 

energii przez państwa członkowskie do Komisji. Warto dodać, że memorandum było 

przedstawione już po traktacie fuzyjnym, który połączył organy wykonawcze EWWiS, EWG 

oraz Euratom w jedną Komisję Wspólnot Europejskich oraz w jedną Radę Wspólnot 

Europejskich. Dotąd, aby koordynować kwestie energetyczne dotyczące kompetencji 

wykonawczych pomiędzy Komisją Euratomu, Komisją EWG oraz Wysoką Władzą istniała 

grupa robocza ds. energii powołana w 1959 r29. 

Na podstawie danych zawartych w protokole w sprawie problemów energetycznych z 

1964 roku mówiących o zwiększającej się roli ropy naftowej oraz przedstawionego Radzie 

Memorandum z 1968 roku już 20 grudnia 1968 roku ukazała się pierwsza dyrektywa EWG 

dotycząca sektora energetycznego – dyrektywa nakładająca na państwa członkowskie 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów 

surowej ropy naftowej i/lub produktów ropopochodnych30. Na podstawie niniejszej dyrektywy 

 
27Commision of the European Communities, First guidelines for a Community energy policy, COM (68) 1040. 
28First guidelines… s. 15-16. 
29M. Vallebona, Geneza i kształtowanie się…, op. cit., s. 98. 
30 Dyrektywa Rady 68/414/EWG nakładająca na Państwa Członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów surowej ropy naftowej i/lub produktów ropopochodnych, (Dz. 
U. UE L 308/14 z dnia 23.12.1968). 
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państwa członkowskie zobligowane były do utrzymywania zapasów ropy naftowej 

odpowiadającej 65 dniom dziennego wewnętrznego jej zużycia. 

Trudno jest mówić o wspólnotowej polityce energetycznej w tym okresie. Pomimo 

podejmowania działań przez Komisję oraz Radę to działania te nie były skierowane w stronę 

harmonizacji i ujednolicenia polityk energetycznych państw członkowskich, a bardziej w stronę 

ich koordynacji. Państwa członkowskie nie interesowała głębsza integracja w sektorze 

energetycznym. Określone cele w powyżej omawianych dokumentach a faktyczne działania 

podejmowane w kierunku ich realizacji, niestety, odbiegały od siebie. Wynikało to także z 

podejścia państw członkowskich do wspólnotowej polityki energetycznej, a przede wszystkim 

z ich niechęci do jej uwspólnotowienia. Każda próba przeniesienia części uprawnień z poziomu 

państw na szczebel wspólnotowy spotykała się ze sprzeciwem państw członkowskich. Biorąc 

pod uwagę, że energetyka dalej była sektorem o znaczeniu strategicznym, mocno 

kontrolowanym przez poszczególne państwa, a także rozbieżność wykorzystywania nośników 

energii, która nie sprzyjała dalszej integracji europejskiej sektora energetycznego, niemożliwe 

było wypracowanie wspólnej polityki energetycznej w tym okresie31. 

Polityka energetyczna w ramach Wspólnot do 1973 r. nie odgrywała istotnej roli gdyż 

nie widziano potrzeby jej uwspólnotowienia. W 1973 r. wybuchł kryzys naftowy - państwa 

eksportujące ropę naftową, po wybuchu kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie, wprowadziły 

embargo na dostawy do państw popierających Izrael, zmniejszyły wydobycie ropy, a także 

rażąco podniosły ceny ropy. Można by się spodziewać, że w sytuacji kryzysu współpraca w 

ramach Wspólnot powinna się zintensyfikować w obliczu zagrożenia. Jednak wybuch kryzysu 

naftowego nie doprowadził do prowadzenia wspólnej polityki wobec OPEC32. Wręcz 

przeciwnie – podzielił państwa członkowskie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że embargo 

objęło spośród państw członkowskich jedynie Holandię33. Jednak reszta państw, do których 

trafiała ropa z państw arabskich, miała zakaz reeksportu surowca do Holandii. Implikowało to 

sytuację, w której reszta państw członkowskich miała dwa wyjścia: albo solidarnie dostarczać 

ropę do Holandii albo wstrzymać przepływ surowca co było równoznaczne z ograniczeniem 

swobodnego przepływu, a więc naruszeniem TEWG34. Ostatecznie tą kwestią zajęły się 

międzynarodowe korporacje naftowe, które dostarczały ropę na rynek holenderski35. 

 
31A. Gawlikowska-Fyk, Znaczenie polityki energetycznej w procesie integracji europejskiej, Biuletyn Europejski 
2009-2010, Lublin 2011, s. 84-85. 
32Organisation of Petroleum Exporting – organizacja zrzeszająca państwa eksportujące ropę naftową 
33A. Gawlikowska-Fyk, Znaczenie…, op. Cit., 94-95. 
34Ibidem. 
35F. Parra, Oil Politics. A modern of Petroleum, London, New York 2004, s. 187. Cyt. za A Gawlikowska-Fyk, 
Znaczenie…, op. Cit. s. 95. 
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Kwestią problematyczną w tym okresie dla wypracowania wspólnej polityki 

energetycznej była przede wszystkim dalsza niechęć do przekazania na poziom ponadnarodowy 

kompetencji w sprawach energetycznych. Datą rozpoczynającą analizowany w tym 

podrozdziale okres czasu jest rok 1973 – rok w którym wybuchł pierwszy kryzys naftowy, ale 

także rok, w którym jeszcze na samym jego początku doszło do rozszerzenia północnego 

obszaru  Wspólnot o trzy państwa: Wielką Brytanię, Irlandię oraz Danię. Pogłębiło to już 

istniejący podział we Wspólnocie36. Wielka Brytania, podobnie jak Holandia rozpoczęła 

eksploatację rodzimych złóż surowców energetycznych37. Reszta państw członkowskich była 

bardzo uzależniona od importu nośników energii. Odmienne interesy państw importerów od 

państw producentów nie sprzyjały integracji energetycznej. 

W obliczu kryzysu część państw członkowskich np. Francja i Wielka Brytania 

preferowały prowadzenie dwustronnych negocjacji z państwami eksportującymi ropę naftową 

i bilateralne umowy zamiast podejścia wspólnotowego. Natomiast państwa Beneluksu oraz 

Niemcy preferowały wspólne rozwiązanie problemu, które jednak nie było możliwe ze względu 

na niechęć prowadzenia wspólnej polityki przez kluczowych graczy – Francję i Wielką 

Brytanię. Część państw zdecydowała się na prowadzenie negocjacji poprzez nowo powstałą 

Międzynarodową Agencję Energetyczną38. W tym czasie rola Wspólnot Europejskich odnośnie 

kwestii energetycznych była znikoma. 

Jednym z działań Wspólnot w obliczu kryzysu było powołanie przez Radę 17 grudnia 

1973 r. Komitetu Energetycznego. Jego zadaniem było przygotowywanie projektów uchwał dla 

Komisji oraz czuwanie nad odpowiednią transpozycją prawa ustalanego na poziomie 

wspólnotowym do prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich39. Komitet 

Energetyczny nie odegrał jednak znaczącej roli. 

Rozważając jednak znaczenie kryzysu i jego wpływ na sektor energetyczny można 

stwierdzić, że był bezpośrednim impulsem do ograniczenia korzystania z zapasów ropy, a tym 

samym doprowadził do narodzin polityki efektywności energetycznej. Państwa borykające się 

z niedoborami ropy musiały rozpocząć działania ograniczające zużycie energii. Komisja 

przedstawiła propozycje rozwiązań w wydanym w 1974 r. komunikacie40. Zawarte w nim były 

przede wszystkim zalecenia mające na celu zmniejszenie zależności od importu ropy oraz 

 
36A. Gawlikowska-Fyk, Znaczenie…, op. cit., s.91. 
37Ibidem. 
38MAE, powstała w 1974 r. przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 
39J. Bednorz, Uzależnienie surowcowe Unii Europejskiej zagrożeniem dla jej bezpieczeństwa energetycznego, 
„Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, OL PAN, 2014, 9, s. 123. 
40Comsmssion of the European Communites, Community energy policy - objectives for 1985, COM(74)1960, 
Bruksela 1974. 
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ograniczenia jej zużycia przez kraje członkowskie. Ustalono w nim także cele na 1985 rok – 

przede wszystkim  obniżenie poziomu uzależnienia od importu do 50% (a jeśli będzie 

możliwość to nawet do 40%) oraz obniżenie tempa wzrostu zużycia energii o 15%. Rezolucja 

określała także cele dla innych źródeł energii tj. wzrost wykorzystania energii jądrowej, energii 

pochodzącej z elektrowni wodnych oraz  geotermicznej, a także gazu ziemnego kosztem ropy 

naftowej. Efektem podjętych działań było obniżenie zużycia ropy naftowej już na początku lat 

80-tych, a tym samym obniżony został jej import do Wspólnoty. W wyniku kryzysów 

naftowych Rada wydała także szereg zaleceń, dyrektyw i rozporządzeń mających na celu 

ograniczenie zużycia energii i zwiększenia efektywności energetycznej.  

Kryzys naftowy sprowokował dyskusję nad zabezpieczeniem dostaw do państw 

członkowskich i nad rozwojem rodzimych źródeł energii.  We wrześniu 1974 roku Rada wydała 

rezolucję41, w której wyraziła chęć  kształtowania wspólnotowej polityki energetycznej. 

Wspólnotowa polityka w dalszym ciągu miała sprowadzać się jedynie do koordynacji polityk 

krajowych. Rada w swojej rezolucji wyraziła konieczność kształtowania wspólnej polityki 

energetycznej w zakresie bezpiecznych i trwałych dostaw, rozwoju produkcji energii jądrowej, 

rozwoju rodzimych węglowodorów i paliw stałych oraz dywersyfikacji dostawców nośników 

energii. W kolejnej rezolucji42 Rada przyjęła plan działań w perspektywie do 1985 roku 

opracowany przez Komisję w  dokumencie Community energy policy- objectives for 198543.  

Ze względu na brak wypracowania wspólnej polityki energetycznej wraz z wybuchem 

drugiego kryzysu naftowego na przełomie lat 1978/1979, kiedy to Iran ograniczył wydobycie 

ropy, państwa członkowskie dotkliwie doznały kolejnego szoku podwyżek cen ropy. Wybuch 

wojny pomiędzy Iranem a Irakiem spowodował dalsze pogłębienie się kryzysu. W tym okresie 

Wspólnoty nie wypracowały żadnej konkretnej inicjatywy mogącej sprostać kolejnemu 

kryzysowi. Jedynie Rada zadecydowała w marcu, że import ropy naftowej w 1979 r. nie 

powinien przekraczać 500 mln ton44.  Tak niewystarczające  inicjatywy nie poparte chęciami 

państw członkowskich nie miały szansy zapobiec skutkom kryzysu. W 1980 roku ceny ropy 

zaczęły się stabilizować. Porównując ceny z roku 1973 do cen ropy w roku 1980 ich wzrost był 

dwunastokrotny (z ok.. 3 USD do 36 USD)45. 

 
41Rezolucja Rady dotycząca nowej strategii polityki energetycznej dla Wspólnoty Europejskiej, (Dz. Urz. UE C 
153/1 z dnia 17 września 1974 r). 
42Rezolucja Rady dotycząca celów wspólnej polityki energetycznej do 1985 roku, (Dz. U. UE C 153/2 z dnia 
17.12.1974 r.). 
43 Community energy policy… 
44A. Gawlikowska-Fyk, Znaczenie…, op. cit., s. 98. 
45Ibidem. 
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Podsumowując politykę energetyczną we Wspólnotach Europejskich w latach 1973- 

1985 można stwierdzić, że były to lata trudne dla podejmowania wspólnotowych inicjatyw. 

Większość działań i propozycji Komisji była odrzucana przez państwa członkowskie, które 

obawiały się ingerencji organu ponadnarodowego w strategiczny sektor jakim była energetyka. 

Jednak na bazie wydarzeń z lat 70-tych udało się obniżyć zużycie ropy naftowej w państwach 

członkowskich oraz tym samym doprowadziło to do spadku jej importu, a także do 

zmniejszenia uzależnienia od importu surowców energetycznych o 35% w porównaniu z 

rokiem 197346. Dzięki wydarzeniom z lat 70-tych państwa członkowskie zaczęły coraz bardziej 

inwestować w rodzime źródła energii. Istotną kwestią jest także fakt, że udało się doprowadzić 

do wzrostu efektywności energetycznej, a energochłonność gospodarki we Wspólnotach w 

latach 1973-1982 została zredukowana o 20%47. 

Datą przełomową dla integracji w zakresie energii był rok 1986 i podpisanie Jednolitego 

Aktu Europejskiego (JAE). Pomimo faktu, że w Jednolitym Akcie Europejskim nie było 

wzmianki o energetyce miał on powazny wpływ na rozwój wspólnego rynku energetycznego. 

Brak regulacji zawartych w JAE w zakresie energetyki mógł  wynikać przede wszystkim z 

dotychczasowych doświadczeń. Działania podejmowane w celu stworzenia wspólnej polityki 

energetycznej kończyły się niepowodzeniem co zniechęcało do podejmowania dalszych 

inicjatyw48. 

Szczególne znaczenie JAE przejawiało się tym, że dzięki przyspieszeniu procesów 

integracyjnych oraz wyznaczeniu celu jakim było utworzenie rynku wewnętrznego do 1992 

roku, wpływał on pośrednio także na sektor energetyczny. W sposób pośredni oddziaływało 

otwarcie rynku zamówień publicznych, zniesienie barier technicznych oraz harmonizacja 

podatków pośrednich49. Pomimo faktu braku zapisów dotyczących tworzenia wspólnego rynku 

energii istniały przesłanki w JAE, które Komisja umiejętnie wykorzystała. Głosowanie 

większością kwalifikowaną w sprawach dotyczących rynku wewnętrznego dawało szansę na 

podejmowanie kolejnych kroków w integracji sektora energetycznego, które dotychczas były 

wetowane przez państwa członkowskie. 

Na tle tych wydarzeń Komisja działając z pełnomocnictwa Rady ds. Energii wydała 

dokument w 1988 r. pn. Wewnętrzny Rynek Energetyczny, oficjalnie mówiący o budowie 

 
46Ibidem., s. 118. 
47Energy in the European Community, Fourth Edition, European Documentation, Office for Official Publications 
of European Communities, 7/1990, s. 20. 
48A. Gawlikowska – Fyk, Znaczenie…, op. cit., s. 116. 
49Ibidem., s. 117. 
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wspólnego rynku energii50. Zawarte w nim było podsumowanie całego sektora energetycznego, 

a także opisane szczegółowo bariery w tworzeniu wspólnego rynku energetycznego m.in. 

struktura krajowych rynków energetycznych oraz działania państw członkowskich mające na 

celu utrzymanie sektora energetycznego w gestii wyłącznie państw członkowskich. Komisja w 

wyżej wymienionym dokumencie podała szereg korzyści płynących z integracji rynków 

energetycznych m.in. obniżenie kosztów energii, modernizację i inwestycje w przemysł 

energetyczny, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz wzrost handlu 

wewnętrznego51. Dokument ten miał przełomowe znaczenie dla rozwoju dalszej wspólnotowej 

polityki energetycznej.  Na jego podstawie i po uzyskaniu aprobaty  ze strony Rady, Komisja 

rozpoczęła tworzyć podstawy prawne głownie dla dwóch sektorów – energii elektrycznej oraz 

gazu ziemnego, gdyż sektor węglowy i sektor energii atomowej były regulowane przez traktaty. 

Jeśli chodzi o sektor ropy naftowej to  sektor ten miał charakter międzynarodowy52. Regulacje 

nie obejmowały go ze względu na dość dużą konkurencyjność. Komisja w 1995 roku wydała 

tzw. zieloną księgę, w której zawarła cele w zakresie energii tj. stworzenie wewnętrznego rynku 

energii oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Można wyróżnić trzy etapy w 

podejściu Komisji do tworzenia wewnętrznego rynku energetycznego53. 

W pierwszym etapie Komisja przedstawiła przepisy mające na celu kodyfikację i 

konsolidację reguł prowadzenia działalności w odniesieniu do jej wybranych aspektów. Jako 

formę aktu prawnego wybrano dyrektywy, które harmonizowały przepisy państw 

członkowskich i zobowiązywały co do celu, zostawiając tym samym wybór środków. Już w 

1989 zostały zaproponowane 4 dyrektywy dotyczące transparentności cen gazu i energii 

elektrycznej54, tranzytu energii elektrycznej55, tranzytu gazu - tu propozycje Komisji zostały 

znacznie okrojone, oraz monitorowanie dużych inwestycji energetycznych - propozycja została 

odrzucona, a projekt dyrektywy został wycofany. Propozycja dyrektywy dotyczącej warunków 

udzielania i korzystania z koncesji na poszukiwanie, eksplorację i wydobycie ropy naftowej i 

gazu ziemnego została także okrojona do ogólnych reguł gdyż państwa członkowskie zarzuciły 

 
50Commission of the European Communities , The International Energy Market, Brussels, 02.05.1988, COM(88) 
238 final. 
51A. Gawlikowska-Fyk, Znaczenie…, op. cit. s. 121-122. 
52Ibidem., s. 129. 
53For a European Union Energy Policy - Green Paper. Commission of the European Communities COM (94) 659 
final/2 
54Dyrektywa Rady 90/377/EWG z dnia 29.06.1990 dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy 
przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz. U. L 185, 
17.7.1990) 
55Dyrektywa Rady 90/547/EWG z dnia 29.10.1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci 
przesyłowe (Dz. U. L 313, 13.11.1990) 
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Komisji, że próbuje ograniczyć ich suwerenne prawa56. Powyższe dyrektywy miały na celu 

przede wszystkim zharmonizowanie niektórych dziedzin energetycznych.  Działania Komisji 

ograniczyły się do zniesienia barier – czyli integracji negatywnej, tj. pierwszego etapu 

integracji. 

Etap drugi obejmował propozycje zmiany organizacji sektora energetycznego. Do 

najważniejszych kwestii tego etapu wprowadzania wewnętrznego rynku energii bezsprzecznie 

należała zaproponowana zasada dostępu stron trzecich (Third-Party Access - TPA) do sieci 

gazowych oraz elektrycznych, a także zasada unbundlingu, polegająca przede wszystkim na 

rozdzieleniu przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo – tj. rozdzielenie od siebie działalności 

w obrębie przesyłania i dystrybucji energii od działalności, która polega na wytwarzaniu i 

dostarczaniu tej energii do odbiorców końcowych. Początkowo zasady te były znacznie 

ograniczone. Odnośnie TPA dostęp do sieci nie był przyznawany automatycznie, lecz tylko w 

drodze negocjacji. Zasada unbundlingu została ograniczona jedynie do rozdzielenia w 

przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo księgowości tj. nałożony został wymóg aby 

księgowość prowadzona była oddzielnie dla poszczególnych rodzajów działalności 

energetycznej. Jedynie przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem energii elektrycznej miały 

mieć rozdział pod względem zarządzania57.  W ciągu trwania tego okresu udało się przyjąć 

dyrektywę dotyczącą wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej58 oraz 

dyrektywę dotyczącą wspólnych zasad wewnętrznego rynku gazu ziemnego59.  Dyrektywy te 

stanowią pierwszy pakiet energetyczny. 

Etap trzeci to analiza postępów dokonanych we wcześniejszych fazach60. Odnośnie tego 

etapu brak jest istotnych, konkretnych informacji. Jest to kontynuacja procesu otwierania 

rynków. 

Ważną rolę w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej odegrał Traktat z 

Maastricht. Zapisem mówiącym bezpośrednio o energii był art. 3 TWE, który mówił, że dla 

osiągnięcia celów Wspólnoty działania jej obejmują podejmowanie wspólnych przedsięwzięć 

w kwestiach dotyczących energii, ochrony obywateli i turystyki. Pomimo tego, że w Traktacie 

była tylko znikoma wzmianka o sektorze energii, Traktat z Maastricht regulował dziedziny, 

które nierozerwalnie są powiązane z tym sektorem – ochronę środowiska oraz sieci 

 
56A. Gawlikowska-Fyk, Znaczenie…, op. cit. s. 133 
57Ibidem., s. 138-139. 
58Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej, (Dz. U. L 27/20, 30.1.1997). 
59Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 R. dotycząca wspólnych zasad 
w odniesieniu do rynku wewnętrznego gazu ziemnego, (Dz. U. L 204/1, 21.7.1998) 
60A. Gawlikowska-Fuk, Znaczenie…, op. cit. s. 129. 
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transeuropejskie. Tym samym Wspólnota Europejska posiadała kompetencje do stanowienia w 

obszarze polityki energetycznej. 

Lata 1986- 1998 charakteryzowały się zwiększoną intensywnością współpracy w 

zakresie sektora energetycznego w porównaniu do poprzednich okresów. Dzięki stopniowemu 

przekonywaniu się państw do liberalizacji i otwieraniu rynków sektora energetycznego na 

konkurencję możliwa była powolna harmonizacja poszczególnych sektorów energetycznych 

państw członkowskich w ramach Wspólnoty. Jednak trudności wynikające z charakteru sektora 

znacznie utrudniały przyjmowanie aktów prawnych. Procedury legislacyjne w odniesieniu 

przede wszystkim do sektora gazu trwały latami. Szczególne znaczenie dla przyspieszenia 

podejmowania działań miało wprowadzenie głosowania w Radzie większością kwalifikowaną 

– odtąd decyzje nie były blokowane przez pojedyncze państwa. Warto dodać, że pierwsze 

dyrektywy nie wprowadzały nowych zasad – w większości obejmowały już istniejące i 

stosowane praktyki61. Kolejne akty prawne wywoływały reorganizację sektora energetycznego. 

Niektóre z wprowadzanych instrumentów przez Komisję były rozwiązaniami 

eksperymentalnymi; ich skuteczność była weryfikowana podczas wprowadzania ich do 

praktyki62. Tym samym negocjacje co do ich treści i przyjęcia wymagały więcej czasu.  

Powyżej wymienione inicjatywy Komisji w zakresie tworzenia wewnętrznego rynku energii 

dały początek i stanowiły fundamenty pod przyszłą politykę energetyczną w ramach UE. 

Podstawę do podejmowanych działań w zakresie energii na przyszłe lata wyznaczyła 

zielona księga Komisji z 2000 roku63. Zostały w niej wskazane główne problemy w sektorze 

energetycznym oraz przedstawiony został zarys strategii energetycznej. Zawarto w niej także 

postulaty dotyczące wzrostu efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału 

odnawialnych źródeł energii w koszykach energetycznych państw członkowskich jako 

narzędzia do zmniejszenia uzależnienia od dostaw surowców energetycznych z zewnątrz. 

Dokument ten spełniał także rolę motywacyjną do podjęcia szybszych i skuteczniejszych 

działań do stworzenia wspólnej europejskiej strategii bezpieczeństwa dostaw energii w ramach 

wspólnej polityki energetycznej. 

Komisja dążąc do wprowadzenia wewnętrznego rynku energii oraz dostrzegając fakt, 

że wydane dyrektywy przestały być wystarczające aby osiągnąć ten cel opracowała kolejne 

wnioski legislacyjne. W 2003 roku zostały przyjęte dwie dyrektywy – dyrektywa dotycząca 

 
61A. Gawlikowska-Fyk, Znaczenie…, op. cit. s. 134. 
62P. Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Elipsa Dom Wydawniczy, Warszawa 2015, 
s. 129. 
63 Komisja Europejska, Zielona księga - W kierunku europejskiej strategii bezpieczeństwa dostaw energii, 

COM(2000) 769 final, Bruksela, 29.11.2000, 
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wewnętrznego rynku energii elektrycznej64 i dyrektywa dotycząca wewnętrznego rynku gazu 

ziemnego65. Stanowią one wraz z rozporządzeniami w sprawie warunków dostępu do sieci w 

odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej66 oraz w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego67 II pakiet energetyczny. Najistotniejszym 

elementem było wyznaczenie terminów otwarcia rynków: 1.07.2004 rynek miał zostać otwarty 

dla przedsiębiorców, a od 1.07.2007 r. dla wszystkich gospodarstw domowych68. 

W 2007 r. Komisja zaproponowała trzeci pakiet wniosków legislacyjnych, niezbędnych 

do zwiększenia integracji rynkowej w zakresie energii. W skład trzeciego pakietu 

energetycznego wchodzą trzy rozporządzenia – ustanawiające Agencję ds. Współpracy 

Organów Regulacji Energetyki69; w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do 

transgranicznej wymiany energii elektrycznej70; w sprawie warunków dostępu do sieci 

przesyłowych gazu ziemnego71 oraz dwie dyrektywy – dotycząca wspólnych zasad rynku 

wewnętrznego energii elektrycznej72; dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu 

ziemnego73. 

Najważniejszą kwestią odnośnie sektora energii, którą wprowadził Traktat Lizboński 

podpisany przez państwa członkowskie w 2009 roku jest bezsprzecznie umieszczenie 

odrębnego tytułu pn. „Energetyka”. Umieszczenie tego zapisu w Traktacie o Funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej daje podstawy prawne dla działań UE w zakresie energii. Na jego podstawie 

UE posiada kompetencje w zakresie zapewnienia funkcjonowania rynku energii, zapewnienie 

bezpieczeństwa dostaw energii w Unii, wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności 

 
64Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r.  dotycząca wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz. U. UE L 176/37, 15.7.2003) 
65Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE, (Dz. U. UE L 176/57, 15.7.2003). 
66Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej, (Dz. U. UE L 176/1, 
15.7.2003) 
67Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego, (Dz. U. UE L 289/1, 3.11.2005). 
68A. Gawlikowska-Fyk, Znaczenie…, op. cit. s. 150. 
69Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające 
Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, (Dz. U. UE L 211/1 z 14.8.2009). 
70Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, ( Dz. U. UE L 211/15, 14.8.2009) 
71Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, (Dz. 
U. UE 211/36, 14.8.2009). 
72Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE, (Dz. U. UE L 211/55, 14.8.2009). 
73Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE, (Dz. U. UE L 211/94, 14.08.2009). 
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energii jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii oraz wspieranie wzajemnych 

połączeń między sieciami energii74 

Z racji tego, że powyższe akty prawne stanowią podstawę funkcjonowania sektora 

energetycznego w UE autorka przybliży i szczegółowo zbada powyższe akty w rozdziałach:  

IV, który dotyczy regulacji prawnych UE oraz w V- mówiącym o poszczególnych sektorach 

energetyki. 

Podsumowując genezę integracji energetycznej w UE nasuwa się wniosek, że w 

sektorze strategicznym dla gospodarek państw bardzo trudno jest o wypracowanie konsensusu. 

Współpraca w zakresie energii pomimo tego, że stanowiła początki integracji europejskiej była 

wyjątkowo trudna na przestrzeni lat, co wynikało z odmiennych interesów narodowych państw 

członkowskich. Sektor energetyczny, jako sektor o szczególnym strategicznym znaczeniu 

mocno regulowany przez państwa członkowskie bardzo długo pozostawał wyłącznie w ich 

gestii. Magdalena Vallebona przedstawia podział procesu integracji w sektorze energii przez 

pryzmat surowca, który w danym okresie był dominujący oraz przedstawia kierunki działań 

charakterystyczne dla tego okresu75. Wyróżnia się trzy etapy: okres węgla, który trwał od wojny 

do końca lat 60-tych. W okresie tym polityka państw członkowskich skupiona była na wzroście 

handlu i zapewnieniu wzrostu gospodarczego dla zrujnowanych wojną gospodarek państw. 

Kolejny etap – okres ropy naftowej, który przypadał na lata 70-te i kryzysy naftowe. W tym 

czasie państwa członkowskie skupiły się na bezpieczeństwie dostaw oraz na wypracowaniu 

efektywności energetycznej. Ostatni etap to okres gazu ziemnego – w tym okresie uwaga skupia 

się na budowie wspólnego rynku energii, w tym na wzroście konkurencji oraz na 

zdywersyfikowaniu dostawców i tras dostaw.  

Sektor energetyczny jest sektorem szczególnie trudnym w zakresie pogłębiania  

integracji. Poczyniono już duże postępy, jednak pozostało jeszcze dużo do zrobienia. Były 

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział: „Polityka 

energetyczna była kluczowym obszarem polityki od początku powstania projektu 

europejskiego. Teraz musi się ona ponownie stać kwestią priorytetową”76. Biorąc pod uwagę 

genezę oraz rys historyczny w zakresie sektora energetycznego można stwierdzić, że działania 

UE w celu stworzenia z polityki energetycznej kwestii priorytetowej idą w dobrym kierunku. 

 

 
74TFUE art. 194. 
75M. Vallebona, Geneza…, op. cit., s. 106-107. 
76Komisja Europejska, Komisja proponuje zintegrowany pakiet działań w obszarze energii i zmian klimatu na 
rzecz redukcji poziomu emisji w XXI wieku, Bruksela, 10.01.2007 r. 
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1.2. Pojęcie i istota koncepcji unii energetycznej 

Rozważania na temat unii energetycznej należy rozpocząć od analizy sytuacji 

geopolitycznej UE oraz wydarzeń mających bezpośredni oraz pośredni wpływ na narodzenie 

się tej idei. 

Unia Europejska jest jednym z największych importerów energii na świecie. Państwa 

członkowskie UE nie posiadają wystarczających zasobów surowców energetycznych aby 

zachować samowystarczalność, więc zmuszone są do importu energii z zewnątrz (stan 

rodzimych zasobów paliw kopalnych obrazuje rys.1). 

 

 

 

 

 

W kompetencji państw członkowskich jest tworzenie swoich mixów energetycznych. 

Każde z państw decyduje samodzielnie o ich stanowieniu. Na wykresie poniżej widać jak 

przedstawia się mix energetyczny wszystkich państw UE w 2016 r. W porównaniu do roku 

1995 wyraźnie spadł udział ropy i produktów ropopochodnych oraz paliw stałych. Wzrósł 

 

 

Źródło: Opracowanie IBnGR na podstawie: "Europe's currentand futures energy position. Demand - 

resources - investments", 2008, Comission Staff Working Document, EC, COM (2008) 744, Brussels. 

 

 Rysunek 1 – Krajowe zasoby paliw kopalnych w 2006 r. 
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natomiast udział gazu w stanowieniu mixów energetycznych jako surowca niskoemisyjnego. 

Energia jądrowa pozostała na podobnym poziomie, natomiast znacząco wzrósł udział energii 

odnawialnej. Szczegółowe dane dotyczące mixu energetycznego UE znajdują się na wykresach 

kołowych poniżej. 

 

Rysunek 1. Bilans energetyczny (%) w UE w 1995 r. 

 

 

Źródło: European Commission, EU Energy in figures. Statistical Pocketbook 2018, Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, s. 22.   
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Rysunek 2. Bilans energetyczny (%) UE w 2018 r. 

 

Źródło: European Commission, EU Energy in figures. Statistical Pocketbook 2021, Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, s. 22. 

 

Łącznie państwa UE importują 53% zużywanej przez siebie energii. Zależność od importu 

energii jest największa w przypadku ropy naftowej (prawie 90 %), gazu ziemnego (66 %), a w 

mniejszym stopniu od paliw stałych (42 %) oraz paliwa jądrowego (40 %)77. Biorąc powyższe 

pod uwagę do podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego w UE należy przede 

wszystkim uzależnienie surowcowe UE od dostaw surowców z państw trzecich. 

Tabela 1. Import energii do UE -27 (Mtoe 

(Mtoe) 2000 2005 2010 2015 2018 2019 

Ogółem 865,95 954,55 895,36 833,71 886,34 909,11 

Paliwa stałe 110,2 121,1 114,0 112,9 105,0 86,9 

Ropa naftowa i jej 

produkty 

799,0 877,2 838,6 857,9 865.5 855,2 

Gaz ziemny 240,41 310,34 320,05 306,07 329,88 360,44 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: European Commission, EU Energy in figures. Statistical Pocketbook 2021, 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, s. 40-60 

 
77Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady ,Europejska strategia bezpieczeństwa 

energetycznego, COM(2014) 330 final, Bruksela, 28.05.2014 r. 
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Największym dostawcą surowców energetycznych do UE jest Federacja Rosyjska. W 

2019 r. z Rosji importowane było ponad 41% ogółu gazu ziemnego, 26,9% ropy naftowej oraz 

46,8%  węgla78. W związku z tym, że Rosja posiada zdecydowaną przewagę w zakresie 

eksportu surowców do UE (drugim największym dostawcą po Rosji jest Norwegia – 16% gazu 

ziemnego i 7,1% ropy naftowej79) posiada uprzywilejowaną pozycję w przypadku negocjacji 

cenowych umów. Warto również dodać, że przez państwa członkowskie tzw. „Starej Unii” 

Federacja Rosyjska postrzegana jest jako alternatywa. Dodatkową przewagę daje Federacji 

Rosyjskiej fakt miażdżącego uzależnienia państw Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej 

od dostaw rosyjskich surowców.  Niewielka dywersyfikacja dostawców surowców implikuje 

sytuację, w której istnieje możliwość wywierania nacisku politycznego pod groźbą 

wstrzymania dostaw. Import surowców do państw UE odbywa się na podstawie umów 

bilateralnych pomiędzy państwem członkowskim a państwem trzecim. Sytuacja państw UE w 

aspekcie importu nośników energii spoza granic UE jest odmienna. Państwa centralne posiadają 

większą liczbę dostawców nośników energii niż państwa Europy Środkowej i Wschodniej, 

które uzależnione są w dużej mierze od jednego dostawcy – Federacji Rosyjskiej. Stawia to 

państwa centralne na mocniejszej pozycji w kontaktach z państwami-producentami w sprawie 

negocjacji umów. Natomiast państwa uzależnione od dostaw z kierunku wschodniego, czując 

zagrożenie z tego faktu dążą do jak największej integracji w sektorze energetycznym oraz do 

ustanowienia mechanizmów solidarności energetycznej. 

Jednym z ważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego UE jest także 

przestarzała infrastruktura energetyczna. Sytuacja odnosi się zarówno do sektora energii 

elektrycznej, jak i ropy oraz gazu. Braki infrastrukturalne w połączeniach pomiędzy państwami 

członkowskimi, braki infrastruktury zapasowej, a także brak mechanizmów reagowania 

kryzysowego to jedne z głównych problemów jakie zostały zweryfikowane przez kryzys 

rosyjsko- ukraiński z  2006 i 2009 roku, kiedy to Rosja wstrzymała dostawy gazu na Ukrainę a 

tym samym do państw Europy Środkowej. Obnażone zostały wszystkie słabości unijnego 

sektora energetycznego. Był to sygnał ostrzegawczy dla UE i impuls do podejmowania 

szybszych i skuteczniejszych działań w zakresie energii, tym bardziej, że widmo kolejnych 

kryzysów gazowych pojawiło się także w 2014 r. W oparciu o zagrożenie wstrzymania 

przepływu gazu z Federacji Rosyjskiej do państw Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej 

 
78European Commission, EU Energy in figures. Statistical Pocketbook 2021, Publications Office of the European 
Union, Luxemburg 2021, s. 28. 
79Ibidem. 
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państwa te zaczęły coraz głośniej nawiązywać do stworzenia mechanizmów 

solidarnościowych. Jedną z pierwszych koncepcji była propozycja utworzenia Europejskiego 

Traktatu Bezpieczeństwa Energetycznego (ETBE) zaproponowana przez polski rząd 

Marcinkiewicza w 2006 r.. Opierała się przede wszystkim na stworzeniu mechanizmu 

solidarnościowego i zasadzie „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”80. Miała także na celu 

pozyskanie środków unijnych na dofinansowywanie budowy infrastruktury energetycznej 

pomiędzy państwami członkowskimi jako narzędzia niezbędnego do zapewnienia możliwości 

udzielenia wsparcia w przypadku kryzysu lub wstrzymania dostaw. Propozycja nie została 

przedstawiona na forum unijnym ani poparta przez inne państwa członkowskie81 jednak 

niektóre z myśli przewodnich tej idei zostały zapisane w zielonej księdze z 2006 roku pn. 

Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii82, a zapis o 

solidarności energetycznej pojawił się w Traktacie z Lizbony83. 

Koncepcja unii energetycznej powstała przede wszystkim jako odpowiedź na kryzysy 

energetyczne z 2006 r. oraz 2009 r. Kryzysy te pokazały słabości w zapewnianiu 

bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Najbardziej widocznymi słabościami były 

przede wszystkim: mała dywersyfikacja dostawców nośników energii oraz tras dostaw, 

niewystarczające mechanizmy reagowania kryzysowego, braki w połączeniach pomiędzy 

państwami członkowskimi oraz widoczne braki w infrastrukturze zapasowej. 

Z perspektywy procesów politycznych można zauważyć, że tzw. polityka siły (power 

politics) powoduje wzmożone zdolności koalicyjne państw zagrożonych84. Analogicznie w 

przypadku stosunków pomiędzy Rosją a UE katalizatorem napędzającym przyspieszenie 

procesów integracyjnych była stosowana polityka siły przez Rosję. Wskutek działań rosyjskich, 

państwa UE rozpoczęły wspólne wzmożone działania zabezpieczające ich interesy. 

Pierwsza inicjatywa utworzenia unii energetycznej – nazwanej ówcześnie Europejską 

Wspólnotą Energetyczną została ogłoszona 5 kwietnia 2010 r. zaraz po kryzysie z 2009 przez 

Jerzego Buzka – byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Jacques’a Delorsa 

– byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Stawiała za główny cel wspólne zakupy 

energii  przez kilka państw członkowskich, rozbudowę sieci energetycznych, dywersyfikację 

zarówno nośników energii, dostawców nośników energii jak i tras dostaw, wspólną politykę 

 
80M. Ruszel, Wpływ Polski na kształtowanie polityki energetycznej UE [w]: J. M. Fiszer, Dziesięć lat 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe podejście, Warszawa 2015, s. 388. 
81Ibidem. 
82Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga, Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, 

konkurencyjnej i bezpiecznej energii, COM(2006) 105 final,  Bruksela, 8.3.2006 r. 
83Art. 194 TFUE. 
84M. Ruszel, Wpływ rosyjsko-ukraińskich… op. cit., s. 53. 
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energetyczną wobec państw trzecich, zwiększenie efektywności energetycznej oraz 

zwiększenie udziału OZE, a także inwestycje w badania i rozwój. W założeniach koncepcji 

przedstawionej przez Jerzego Buzka oraz Jacques’a Delorsa są także wspólne rezerwy 

strategiczne, które w razie kryzysu zarządzane byłyby na skalę europejską. Koncepcja ta 

bazowała przede wszystkim na wspólnych zakupach gazu i solidarności w kontaktach z 

państwami trzecimi, zarówno państwami tranzytowymi jak i producentami. Skierowana była 

do wszystkich państw członkowskich ale dopuszczała także współpracę w zakresie wspólnych 

zakupów energii w ramach grupy państw, które są na to gotowe w tym momencie85. Reszta 

państw dołączałaby w swoim tempie do Wspólnoty.  Najbardziej zainteresowanymi wspólnymi 

zakupami były bez zwątpienia te państwa, które są uzależnione od jednego dostawcy – czyli 

państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Połączenie sił stawiałoby je w lepszej sytuacji wobec 

państwa producenta co umożliwiłoby wynegocjowanie lepszych warunków umowy. Jerzy 

Buzek argumentował konieczność wzmocnienia integracji w zakresie energii i utworzenia 

Europejskiej Wspólnoty Energetycznej powrotem do korzeni:  „60 lat temu węgiel i stal miały 

ogromne znaczenie strategiczne dla Europy, jak podkreślił w swojej deklaracji Robert 

Schuman, a dziś dostarczanie niezawodnej, niedrogiej i zrównoważonej energii ma podobne 

znaczenie strategiczne”86. 

Kontynuatorem idei zacieśnienia europejskiej współpracy w zakresie energii był polski 

premier Donald Tusk. W dokumencie przedstawionym w kwietniu 2014 roku Mapa drogowa 

na rzecz Unii Energetycznej dla Europy, Non-paper adresujący wyzwania zależności 

energetycznej UE87 wystosował 6 filarów na jakich powinna się opierać unia energetyczna. 

Donald Tusk zaproponował utworzenie unii energetycznej w czasie, kiedy sytuacja pomiędzy 

Rosją a Ukrainą ponownie była bardzo niestabilna i zagrożone były dostawy gazu. Dlatego jej 

główne postulaty skupiają się właśnie na tym sektorze. 

Pierwszym z filarów zaproponowanej przez Donalda Tuska koncepcji jest infrastruktura. 

Celem unii energetycznej powinno być usunięcie wysp energetycznych oraz tzw. wąskich 

gardeł. Projekty infrastrukturalne zarówno infrastruktury przesyłowej, odbiorczej jak i 

magazynowej zapewniające solidarność energetyczną powinny być dofinansowywane ze 

 
85Kancelaria Senatu, Przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej, Inicjatywa Jerzego Buzka i 

Jacquesa Delorsa ws. Utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, Sprawozdanie nr 26/2010, Bruksela,  

06.05.2010 
86Buzek i Delors Deklaracja w sprawie utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, 

http://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-buzek/en/press/press_release/2010/2010-

May/press_release-2010-May-3.html, (dostęp: 20.11.2018). 
87Mapa drogowa na rzecz Unii Energetycznej dla Europy, Non-paper adresujący wyzwania zależności 

energetycznej UE,  https://www.msz.gov.pl/resource/fc25e49c-a646-4b8a-bc7d-5336dac99670:JCR (dostęp: 

21.11.2018) 
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środków unijnych nawet do 75%, a pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków powinny mieć 

państwa, które są najbardziej narażone na zakłócenia w dostawach gazu. Ważną rolę odgrywają 

w tym miejscu projekty o statusie PCI (Projects of Common Interest – Projekty Wspólnego 

Zainteresowania). Priorytetem dla unii energetycznej powinno być przyspieszenie ich 

ukończenia. Inwestycje w infrastrukturę są istotne z punktu widzenia zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego. Zwiększenie liczby połączeń między państwami 

członkowskimi, budowa interkonektorów, budowa nowych rurociągów importujących surowce 

z państw trzecich bez zwątpienia wzmocniłoby bezpieczeństwo energetyczne. 

Drugim filarem jest stworzenie mechanizmów solidarnościowych na wypadek kryzysu. 

Według tego zapisu w sytuacji, kiedy dojdzie do zakłóceń w dostawach surowców żadne z 

państw nie powinno pozostać bez pomocy. Zasada ta ma oparcie w art. 194 TFUE mówiącym 

o solidarności w sektorze energetycznym. W propozycji Donalda Tuska zostały wymienione 

następujące działania priorytetowe w tym filarze: wsparcie przygotowywania regionalnych 

planów na rzecz bezpieczeństwa dostaw w oparciu o rozporządzenie SoS88, nowelizacja 

rozporządzenia SoS zawierającego mechanizmy reagowania na zakłócenia w dostawach na 

poziomie unijnym, a także propozycja, aby efektywniej wykorzystać istniejące i planowane 

magazyny – stworzyć europejski system wspierający. 

Kolejnym punktem unii energetycznej według Donalda Tuska było wzmocnienie siły 

przetargowej państw członkowskich UE wobec państw trzecich, które dostarczają energię. W 

tym punkcie zostały zaproponowane wspólne zakupy energii i  wspólne negocjacje warunków 

kupna energii dla wszystkich państw UE na tych samych warunkach. Zaproponowane zostały 

dwie drogi – odgórna, tj. ustanowienie jednej agencji zajmującej się wspólnymi zakupami, lub 

droga oddolna – stworzenie komercyjnego podmiotu w formie np. konsorcjum spółek. Punkt 

ten jest mało realny do zrealizowania. Po pierwsze, państwa członkowskie kierują się własnymi 

interesami narodowymi. Na podstawie umów bilateralnych każde z państw ma odmienną cenę 

za dostawy gazu z państwa trzeciego. Mało realne jest aby państwa, które wynegocjowały 

lepsze warunki dostaw gazu zrezygnowały z nich w imię solidarności. Po drugie – państwa 

zawierają długoterminową umowę bilateralną na dostawy gazu. Fakt ten zatem wyklucza, aby 

w niedalekiej perspektywie można było mówić o wspólnych zakupach gazu. Jednak w tym 

 
88W treści propozycji Donalda Tuska punkt ten odnosi się do Rozporządzenia 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/WE (Dz. U. UE L 295/1, 12.11.2010). Natomiast na dzień 

03.04.2019r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 

października 2017 r. dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające 

rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (DZ. U. UE L 280/1, 28.10.2017 ). 
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punkcie pojawił się także zapis o możliwości uczestniczenia Komisji Europejskiej w 

negocjacjach umowy pomiędzy państwem członkowskim a państwem producentem. Fakt ten 

przyczyniłby się również do wzmocnienia pozycji państwa członkowskiego. Również 

zaproponowana ocena ex-ante miałaby korzystniejszy wpływ na proces negocjacyjny i ocenę 

umowy pod kątem zgodności z prawem UE niż tak jak było dotychczas – ocena ex-post. 

Trudniej jest zmienić zapisy już wynegocjowanej przez strony umowy. 

Donald Tusk w swojej koncepcji unii energetycznej wnosił o rehabilitację węgla oraz 

apelował o rozwój lokalnych źródeł energii. Węgiel wykorzystywany jako źródło energii z 

poszanowaniem środowiska naturalnego mógłby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne UE, 

a tym samym rozwój w tym sektorze mógłby się pozytywnie przyczynić do napędzania 

europejskiej gospodarki oraz zmniejszenia uzależnienia od importu energii. Punkt ten był 

najbardziej kontrowersyjny. Biorąc pod uwagę politykę klimatyczną UE rehabilitacja węgla 

jest praktycznie niemożliwa. Zastosowanie technologii wyłapywania i geologicznego 

składowania dwutlenku węgla (CCS) jest możliwe, jednak jak się okazało po przetestowaniu 

wersji demonstracyjnej na elektrowniach w Europie jest bardzo kosztowne. Poza wzrostem 

kosztów produkcji energii technologia ta powoduje również obniżenie efektywności elektrowni 

o około 15-20%89. Większość elektrowni, które testowały technologię CCS wycofało się z 

projektu, w tym także elektrownia Bełchatów90. Projekty te miały szansę na dofinansowanie ze 

środków unijnych w ramach programu Komisji Europejskiej "Rezerwy dla nowych instalacji 

300" NER300. Środki programu pochodziły ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 i 

finansowały 50% kosztów inwestycji91. Kolejne 50% musiałyby pokryć państwa członkowskie, 

na co w większości nie wyraziły zgody. Należy jednak wziąć pod uwagę rozwój nowych 

technologii. Być może w przyszłości, dzięki nowym ulepszonym technologiom faktycznie 

będzie możliwość wykorzystania węgla z poszanowaniem i bez uszczerbku dla środowiska 

naturalnego. 

Tak jak i w poprzedniej koncepcji jednym z głównych założeń jest dywersyfikacja dostaw 

energii, szczególnie dostaw ropy i gazu. Sposobem na wzrost dywersyfikacji w przedstawionej 

przez Donalda Tuska koncepcji unii energetycznej  jest import surowców z USA, Australii oraz 

 
89I. Chojnacki, 180 mln euro na składowanie CO2, http://forsal.pl/artykuly/319061,180-mln-euro-na-

skladowanie-co2.html, (dostęp: 22.11.2018). 
90A. Kowalczyk, CCS-u w Bełchatowie nie będzie, https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/ccsu-w-

belchatowie-nie-bedzie-20093.html, (dostęp: 22.11.2018) 
91Pierwszy projekt CCS dużej skali otrzyma unijne wsparcie, https://www.pb.pl/pierwszy-projekt-ccs-duzej-

skali-otrzyma-unijne-wsparcie-761201, (dostęp: 22.11.2018). 
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z państw regionu Morza Kaspijskiego. Uzależnienie od surowców z Rosji jest słabością UE, 

więc należy szukać innych dróg importu nośników energii.   

Szóstym i ostatnim filarem jest wzmocnienie Wspólnoty Energetycznej, a tym samym 

intensyfikacja współpracy z sąsiadami UE oraz integracja rynków energetycznych Ukrainy i 

Mołdawii z rynkiem europejskim, w tym realizacja budowy interkonektora na gazociągu 

Braterstwo oraz tworzenie nowych połączeń pomiędzy państwami w ramach Wspólnoty 

Energetycznej i udzielenia im wsparcia do szybkiego i skutecznego wdrożenia unijnego acquis 

w dziedzinie energii. 

Propozycja Donalda Tuska spotkała się z głośnym odzewem ze strony państw 

członkowskich. Prezydent Francji poparł inicjatywę podczas spotkania w Paryżu 24 kwietnia 

2014 r.92 Początkowo Angela Merkel, kanclerz Niemiec także poparła inicjatywę, jednak z 

zastrzeżeniem, że konieczne są do wypracowania szczegóły. Na poziomie unijnym była szeroko 

omawiana i dyskutowano nad nią, czego efektem było włączenie jej elementów do Europejskiej 

Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego93 w czerwcu 2014 r. Na szczeblu unijnym w 

Strategii… zostały zaproponowane następujące działania priorytetowe 

1) Natychmiastowe działania mające na celu zwiększenie zdolności UE do 

przezwyciężenia poważnych zakłóceń w okresie zimowym 2014/2015 

2) Wzmocnienie mechanizmów solidarności i mechanizmów reagowania w sytuacji 

nadzwyczajnej, w tym koordynacji ocen ryzyka i planowania awaryjnego oraz ochrona 

strategicznej infrastruktury 

3) Zmniejszanie zapotrzebowania na energię 

4) Budowanie dobrze funkcjonującego i w pełni zintegrowanego rynku wewnętrznego 

5) Zwiększenie produkcji energii w Unii Europejskiej, 

6) Dalszy rozwój technologii energetycznych 

7) Zróżnicowanie dostaw zewnętrznych oraz powiązanej z nimi infrastruktury 

(dywersyfikacja), 

 
92Donald Tusk w Paryżu o Unii Energetycznej. Hollande: Można już mówić o polsko-francuskiej propozycji, 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-donald-tusk-rozmawial-w-czwartek-w-paryzu-z-

prezydentem-francji-o.html,(dostęp: 04.04.2019) 
93Europejska strategia…,  
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8) Poprawa koordynacji krajowych polityk energetycznych oraz przemawianie jednym 

głosem w zewnętrznej polityce energetycznej 

Z wymienionych wyżej działań kilka nawiązuje do idei unii energetycznej zaproponowanej 

przez Donalda Tuska. Podjęcie działań mających na celu wzrost bezpieczeństwa 

energetycznego poprzez zwiększanie pojemności magazynowej, opracowanie planów 

bezpieczeństwa dostaw i lepsze wykorzystanie potencjału skroplonego gazu ziemnego (LNG) 

zawarte w priorytecie pierwszym Strategii były zawarte także w koncepcji Tuska. Priorytet 

drugi także nawiązuje do wzmocnienia mechanizmów solidarnościowych na wypadek kryzysu 

oraz do opracowania mechanizmów koordynacji i planowania awaryjnego. Priorytet piąty, tj. 

zwiększenie produkcji energii w UE zawierają oba dokumenty – jednak w koncepcji Tuska 

zwiększenie produkcji dotyczyło pozyskania z rodzimych źródeł energii, natomiast w Strategii 

zwiększenie produkcji energii miało być poprzez wzrost wykorzystania OZE. W priorytecie 

szóstym Komisja zaproponowała działania w zakresie zwiększenia dywersyfikacji gazu – 

zarówno dostawców jak i tras przesyłu. W tym priorytecie następuje zgodność co do 

konieczności dywersyfikacji – w obu przypadkach podkreślona jest możliwość wykorzystania 

gazu LNG pochodzącego z USA, Kanady lub Australii jako narzędzia wzmacniającego 

bezpieczeństwo energetyczne UE.  Jednak w Strategii nie było mowy o wspólnych zakupach 

gazu, czyli jednej z głównych idei forsowanych przez byłego polskiego premiera ani o 

rehabilitacji węgla (poza wzmianką o dalszym rozwoju technologii CCS). 

Na podstawie przyjętej Strategii bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i 

propozycji utworzenia unii energetycznej przedstawionej przez Donalda Tuska, Komisja 

Europejska przedstawiła w lutym 2015 r. Strategię ramową na rzecz stabilnej unii energetycznej 

opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu94. Dokument ten stanowi podstawę dla 

unii energetycznej i wyznacza jej cele, zadania i działania. Stanowisko Komisji jednak różni 

się znacząco od pierwotnej koncepcji Tuska. KE zaproponowała 5 filarów na jakich powinna 

opierać się unia energetyczna: 

1. Bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie 

2. W pełni zintegrowany europejski rynek energii 

3. Efektywność energetyczna przyczyniająca się do ograniczenia popytu 

4. Dekarbonizacja gospodarki 

 
94Strategia ramowa…  
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5. Badania naukowe, innowacje i konkurencyjność 

Porównując obie koncepcje można zauważyć, że akcent postawiony jest w odmiennym 

kierunku. W propozycji Tuska szczególne znaczenie miały wspólne zakupy gazu, wzmocnienie 

pozycji przetargowej w negocjacjach odnośnie umów z państwami trzecimi eksportującymi 

surowce do UE, a także rehabilitacja węgla. Natomiast Komisja Europejska stawia na dalszy 

rozwój wewnętrznego rynku energii, wzrost efektywności energetycznej oraz dąży do 

dekarbonizacji gospodarki. Można stwierdzić, że w propozycji Komisji dużo miejsca zostało 

poświęcone realizacji polityki klimatycznej UE i postawionemu celowi ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych do 2030 r. o 40% w odniesieniu do roku 199095, a nie stricte polityce 

energetycznej. 

Warto przeanalizować powody zmiany podstawowych priorytetów. Dlaczego Komisja 

odrzuciła podstawowe filary koncepcji Tuska? Przede wszystkim należy spojrzeć na tworzoną 

unię energetyczną jako związek wszystkich państw członkowskich UE i ich odmienne interesy 

w zakresie energii. Punkt dotyczący wspólnych zakupów gazu nie leży w interesie wszystkich 

państw członkowskich. Państwa uzależnione od dostaw z jednego kierunku, znajdujące się na 

gorszej pozycji w porównaniu do państw silniejszych, które posiadają bardziej 

zdywersyfikowane dostawy tego surowca dążą do wprowadzenia tego mechanizmu. Są to 

głownie państwa Europy Środkowej, nadbałtyckie oraz Europy Środkowo- Wschodniej. 

Natomiast mechanizm ten byłby niekorzystny dla państw Europy Zachodniej, które mają 

wypracowane dobre warunki dostaw gazu, po korzystniejszej cenie oraz zabezpieczone są w 

większym stopniu od przerwy w dostawach. Trudno się spodziewać, aby w imię solidarności 

państwa te świadomie zrzekły się uprzywilejowanej pozycji oraz zgodziły na wzrost kosztów 

dostaw gazu. Byłoby to działanie na szkodę kraju. Warto także wziąć pod uwagę, że kontrakty 

gazowe zawierane są w perspektywie długoletniej – na 20 czy nawet 30 lat. Tak więc 

utworzenie instytucji zajmującej się obligatoryjnymi wspólnymi zakupami gazu jest bardzo 

mało prawdopodobne. 

Natomiast najbardziej kontrowersyjny punkt w koncepcji Tuska – rehabilitacja węgla, nie 

może być uznany za priorytet unii energetycznej gdyż stoi w otwartej sprzeczności z polityką 

klimatyczną UE. Aby zrealizować założenia ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40% 

w odniesieniu do 1990 r. jedynie przy zastosowaniu technologii CCS możliwe byłoby dalsze 

 
95Komisja Europejska, Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pl, (dostęp: 05.04.2019) 
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wykorzystywanie węgla jako surowca energetycznego. Ale jak zostało już wyżej wspomniane 

– technologia ta jest nieopłacalna na tym etapie zaawansowania.   

Czym więc jest unia energetyczna w obecnym kształcie zaproponowanym przez Komisję 

Europejską i przyjętym przez pozostałe państwa? Unia energetyczna to projekt mający na celu 

wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej przy poszanowaniu i pełnej 

realizacji polityki klimatycznej UE.  Pomimo postępów odnośnie integracji w sektorze energii, 

w praktyce dalej funkcjonuje 28 odmiennych polityk energetycznych96. Unia energetyczna to 

projekt mający na celu zharmonizowanie polityk krajowych a w przyszłości ujednolicenie ich 

w jedną politykę energetyczną UE. Celem stworzenia unii energetycznej jest stworzenie 

zintegrowanego wewnętrznego rynku energii opartego na odnawialnych źródłach energii, 

dzięki którym możliwe będzie zmniejszenie uzależnienia surowcowego od dostaw z państw 

trzecich a także realizacja polityki klimatycznej UE. Działania określone przez Komisję 

Europejską mają na celu doprowadzenie do zwiększenia konkurencyjności, stabilności i 

bezpieczeństwa energetycznego. 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione filary unii energetycznej warto zadać pytanie czy unia 

energetyczna to nowy projekt? Czy może kodyfikacja przepisów oraz pogłębienie współpracy 

w zakresie energii? Warto zauważyć, że wiele z działań zostało już zapoczątkowanych dużo 

wcześniej, zanim powstały pierwsze teorie i koncepcje unii energetycznej. Tak więc w zakresie 

filaru pierwszego dotyczącego solidarności, bezpieczeństwa energetycznego i zaufania, 

pierwsze działania zostały zaproponowane jeszcze w czasie kryzysów energetycznych – 

uruchomienie mechanizmów solidarnościowych i obowiązek utrzymywania zapasów ropy. W 

zakresie filaru drugiego dotyczącego wewnętrznego rynku energii – działania zostały 

podejmowane w celu jego utworzenia od 1988 roku tj. od opublikowania dokumentu Komisji 

pn. Wewnętrzny rynek energetyczny. Następnie poprzez pierwszy, drugi i trzeci pakiet 

energetyczny cały czas UE podejmuje działania do pełnej liberalizacji rynku energii. Tak jak 

zostało wspomniane w podrozdziale pierwszym niniejszego rozdziału pierwsze działania 

dotyczące efektywności energetycznej zostały podjęte w czasach kryzysów naftowych aby 

zmniejszyć jej zużycie czego wymagała ówczesna sytuacja na rynku światowym. Badania 

naukowe, innowacje i konkurencyjność także działają w UE już od wielu lat; początkowo 

badania były przeprowadzane głównie w sektorze energii jądrowej, jednak wraz z upływem lat 

badania ze środków unijnych obejmowały także inne sektory. Najnowszym postulatem jest 

dekarbonizacja. Wynika ona z prowadzonej przez UE polityki klimatycznej. Podsumowując – 

 
96Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej…, s. 3. 
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4 z 5 priorytetów unii energetycznej działały na poziomie UE już od wielu lat, jednak nie w tak 

zaawansowanej formie jaką proponuje unia energetyczna, która może stać się narzędziem oraz 

impulsem do podejmowania szybszych i konkretniejszych działań na rzecz sektora 

energetycznego UE. Tak więc projekt utworzenia unii energetycznej można określić jako szansę 

dla bezpieczeństwa energetycznego UE. 

 

1.3.  Zakres koncepcji unii energetycznej 

Biorąc pod uwagę specyfikę unii energetycznej można wyróżnić jej 3 wymiary: 

podmiotowy, przedmiotowy i przestrzenny. Pierwszy z nich – podmiotowy, pozwala na 

wydzielenie podmiotów dla których unia energetyczna będzie stanowić podstawę w zakresie 

ich funkcjonowania w sektorze energii. Tak więc przyjmując to kryterium podmiotami unii 

energetycznej będą przede wszystkim państwa członkowskie, przedsiębiorstwa energetyczne 

ale także odbiorcy końcowi tj. wszystkie jednostki zarówno fizyczne jak i prawne korzystające 

z energii. W zakresie ingerencji unii energetycznej w politykę energetyczną państw 

członkowskich, postanowienia i regulacje unii energetycznej nie mogą określać mixów 

energetycznych poszczególnych państw. Wynika to z postanowień zawartych w traktatach (art. 

194 TFUE). Unia energetyczna będzie miała takie same kompetencje do tworzenia polityki 

energetycznej jakie posiada UE, przyznane jej przez państwa. W odniesieniu do 

przedsiębiorstw i osób fizycznych postanowienia unii energetycznej będą ich obowiązywać w 

takim zakresie jaki wynika z danego aktu prawnego bezpośrednio lub pośrednio poprzez 

zobowiązania wynikające z obowiązku stosowania się państwa do przepisów unijnych. Biorąc 

pod uwagę, że funkcjonowanie unii energetycznej będzie miało także istotny wpływ na 

zewnętrzną politykę energetyczną państw członkowskich także pośrednio, państwa trzecie będą 

podmiotem regulacji unii energetycznej. Dotyczyć to będzie przede wszystkim postanowień w 

umowach – umowy pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi nie mogą być 

sprzeczne z prawem UE, a więc także muszą być zgodne z koncepcją unii energetycznej. 

Państwa będące podmiotami energetycznymi można także podzielić pod kątem państw, 

które produkują energię; państw, które są importerami energii oraz państw tranzytowych. 

Wszystkie państwa UE są importerami energii netto. W 2006 r. jedynie Dania więcej energii 

eksportowała niż importowała, jednak w 2013 r. sytuacja ta uległa zmianie97.  Kolejnym 

kryterium podziału państw członkowskich jest kryterium uzależnienia od dostaw gazu. Część 

 
97Eurostat, Energy production and imports, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Energy_production_and_imports/pl#UE_i_wszystkie_jej_pa.C5.84stwa_cz.C5.82onkowski

e_s.C4.85_importerami_netto_energii (dostęp: 30.01.2019). 
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państw jest uzależniona od jednego dostawcy. Są to przede wszystkim państwa Europy 

Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Natomiast państwa Europy Zachodniej posiadają bardziej 

zdywersyfikowane kierunki dostaw. 

Biorąc pod uwagę kryterium przedmiotowe, można wyróżnić kilka płaszczyzn, na które unia 

energetyczna będzie miała wpływ i będzie stanowić podstawę do podejmowania działań w tym 

zakresie. Mając na uwadze filary unii energetycznej zawarte w Strategii ramowej…, można 

wyróżnić następujące płaszczyzny unii energetycznej: geopolityczną, ekologiczną, 

ekonomiczną, infrastrukturalną, technologiczną oraz kryzysową. 

Wymiar geopolityczny w dziedzinie nauki o bezpieczeństwie w zakresie energii sprowadza 

się głównie do powiązania polityki zagranicznej z importem bądź eksportem surowców. Aspekt 

geopolityczny dotyczy przede wszystkim skutków tej zależności tj. uzależnienie surowcowe, 

użycie surowców jako broni politycznej98. W zakresie unii energetycznej aspekt geopolityczny 

sprowadza się także do dywersyfikacji tras i dostawców energii, współpracy z państwami 

trzecimi w zakresie dostaw i tranzytu surowców oraz wpływu tej współpracy. Aspektu 

geopolitycznego można także się doszukać w zakresie jednolitej polityki zewnętrznej pomiędzy 

UE a państwami trzecimi. Realizacja wymiaru geopolitycznego zawarta jest przede wszystkim 

w filarze pierwszym unii energetycznej. 

W wymiarze ekologicznym szczególny nacisk stawiany jest na ochronę środowiska i 

klimatu. Biorąc pod uwagę prowadzoną politykę energetyczno- klimatyczną UE aspekt ten jest 

szczególnie ważny. W projekcie unii energetycznej zostało poświęcone dużo miejsca temu 

zagadnieniu. System unijny dotyczący przeciwdziałaniu zmiany klimatu opiera się na systemie 

handlu uprawnieniami do emisji. Zakres unii energetycznej w wymiarze ekologicznym 

sprowadzać się będzie do podejmowania działań mających na celu przekształcenie sektora 

energetycznego UE opierającego się na konwencjonalnych paliwach kopalnych na sektor 

opierający się na odnawialnych źródłach energii. Istotną kwestią jest także dążenie UE do 

pozycji lidera w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.  Działania na rzecz klimatu zawiera 

filar IV unii energetycznej – dekarbonizacja.   

Wymiar ekonomiczny dotyczy szczególnie kosztów pozyskania energii i ceny źródeł 

energii99. Na płaszczyźnie ekonomicznej unia energetyczna podejmuje działania na dwóch 

poziomach: na szczeblu zabezpieczenia państw przed gwałtownymi skokami cen 

importowanych surowców oraz działania obniżające koszty energii na poziomie odbiorców 

 
98B. Molo, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku, Krakowska Akademia im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego,  Kraków 2013, s. 36. 
99P. Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne, op. cit., s. 31. 



45 
 

końcowych. Zakres tych działań wynika z filaru pierwszego dotyczącego bezpieczeństwa 

energetycznego, solidarności i zaufania oraz z filaru drugiego dotyczącego w pełni 

zintegrowanego wewnętrznego rynku energii. Do aspektu ekonomicznego można zaliczyć 

także filar trzeci – efektywność energetyczną. Poprzez działania w tej dziedzinie UE obniża 

ilość wykorzystanej energii, a tym samym jej koszty. Dzięki wykorzystaniu OZE będzie 

możliwość zmniejszenia uzależnienia od importu surowców z zewnątrz, a tym samym również 

zostaną zaoszczędzone potężne kwoty. 

Kolejna płaszczyzna – infrastrukturalna opiera się na dbałości o infrastrukturę energetyczną 

oraz jej rozbudowę w ten sposób aby zwiększała bezpieczeństwo energetyczne państw 

członkowskich, a przede wszystkim nie stwarzała zagrożenia100. W zakresie tej płaszczyzny 

unia energetyczna podejmuje działania wspierające budowę nowej infrastruktury przesyłowej, 

połączeń między państwami członkowskimi, połączeń transgranicznych pomiędzy państwami 

trzecimi a UE, a także wspiera inne projekty przyczyniające się do wzmocnienia 

bezpieczeństwa energetycznego UE takie jak budowa terminali LNG. Warto w tym miejscu 

wspomnieć o inicjatywach wspomagających szybsze realizacje projektów takich jak Projekty 

Wspólnego Zainteresowania (Projects of Common Interest- PCI). Status takich projektów mają 

inwestycje o szczególnym znaczeniu dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. 

Projekty te mają szansę na skorzystanie z instrumentu finansowego „Łącząc Europę” 

(Connecting Europe Facility - CEF). Kolejnym instrumentem wspomagającym budowę nowej 

infrastruktury energetycznej jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych. Cele 

unii energetycznej i zakres działań w tej płaszczyźnie określa filar drugi dotyczący 

wewnętrznego rynku energii. 

Wymiar technologiczny oznacza zachowanie standardów jakości energii, wykorzystanie 

nowych technologii i alternatywnych źródeł energii101. Na płaszczyźnie technologicznej unia 

energetyczna będzie się poruszać w zakresie badań naukowych i rozwoju innowacji 

nastawionych przede wszystkim na OZE, inteligentne sieci i  domy, czyste technologie paliw 

kopalnych oraz bezpiecznej energii jądrowej. W ramach tej płaszczyzny unia energetyczna 

będzie działać w roli koordynatora działań. Wymiar technologiczny zawiera filar piaty unii 

energetycznej. 

Ostatnią płaszczyzną z wymiaru przedmiotowego będzie płaszczyzna kryzysowa. Dotyczy 

ona działań na rzecz zapobiegania kryzysom energetycznym, przerw w dostawach 

wynikających z przyczyn zarówno politycznych jak i infrastrukturalnych. Unia energetyczna 

 
100Ibidem, s. 37. 
101Ibidem. 
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podejmować będzie działania zmierzające do uruchomienia mechanizmów kryzysowych i 

solidarnościowych na wypadek kryzysu. Zawarte jest to w filarze pierwszym unii 

energetycznej. 

Biorąc pod uwagę wymiar przestrzenny unia energetyczna co do zasady będzie obejmować 

terytorium państw członkowskich. Jednak można wyróżnić poszczególne płaszczyzny na 

jakich będzie unia energetyczna funkcjonować: na poziomie lokalnym, krajowym, 

regionalnym, unijnym i międzynarodowym. 

Realizacja unii energetycznej na poziomie lokalnym będzie objawiać się poprzez działania 

władz lokalnych, samorządowych. Lokalne projekty na rzecz wzmocnienia lokalnego 

bezpieczeństwa energetycznego, inwestycje w OZE i termomodernizacje stanowią integralną 

część unii energetycznej. 

Na poziomie krajowym za realizację postanowień unii energetycznej odpowiada państwo 

członkowskie. Wprowadza postanowienia unijne do swojego porządku prawnego i zapewnia 

ich funkcjonowanie i egzekwowanie. 

Unia energetyczna będzie także funkcjonować na płaszczyźnie regionalnej. Rynek energii 

w UE jest podzielony na regiony. Inicjatywy regionalne (GRI) zostały powołane w 2006 r. 

poprzez wspólne działanie Komisji Europejskiej oraz Grupę Europejskich Regulatorów Energii 

Elektrycznej i Gazu (ERGEG). Utworzone zostały jako etap pośredni, dążąc do wewnętrznego 

rynku energii. Inicjatywy regionalne działają w oparciu o podejście oddolne, w ich skład 

wchodzą przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej, reprezentanci regulatorów, 

operatorów systemów przesyłowych oraz przedstawiciele użytkowników systemu102. 

Podział na regiony w sektorze energii elektrycznej został uregulowany w rozporządzeniu 

714/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany 

energii elektrycznej103. Zostały wyróżnione następujące regiony: 

a) Europa Północna (tj. Dania, Szwecja, Finlandia, Niemcy i Polska); 

b) Europa Północno-Zachodnia (tj. Benelux, Niemcy i Francja); 

c) Włochy (tj. Włochy, Francja, Niemcy, Austria, Słowenia i Grecja); 

d) Europa Środkowo-Wschodnia (tj. Niemcy, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, 

Austria i Słowenia); 

e) Europa Południowo-Zachodnia (tj. Hiszpania, Portugalia i Francja); 

 
102Urząd Regulacji Energetyki, Inicjatywy regionalne, https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-

miedzynarod/inicjatywy-regionalne, (dostęp: 16.04.2019). 
103Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr  714/2009 z dnia 13  lipca  2009  r. w sprawie 

warunków dostępu do sieci w  odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej  i  uchylające 

rozporządzenie  (WE) nr  1228/2003 (Dz. U. UE L 211/15, 14.08.2009) 
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f) Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Francja; 

g) Państwa Bałtyckie (tj. Estonia, Łotwa i Litwa). 

Podział na regiony w sektorze gazu nie został prawnie ustanowiony. Utworzenie regionów 

gazowych jest wynikiem nieformalnych konsultacji między Komisją, organami regulacyjnymi, 

operatorami systemów przesyłowych i innymi zainteresowanymi stronami. Zostały 

ustanowione 3 regiony gazowe104: 

a) Południowy – Hiszpania, Portugalia, Francja 

b) Południowy/Południowo-Wschodni- Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, 

Grecja, Węgry, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia 

c) Północno-Zachodni – Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Luksemburg, Holandia, 

Szwecja, Zjednoczone Królestwo – region ten jest nieaktywny od 2014 r. współpraca 

kontynuowana jest na ustaleniach dwustronnych lub wielostronnych poza zakresem 

GRI. 

Warto dodać, że do współpracy w tych regionach mogą należeć państwa ze Wspólnoty 

Energetycznej. Są to tzw. umawiające się strony. Tak więc do regionu południowo-wschodniego 

przynależą także Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia, 

Czarnogóra, Serbia, Ukraina, a do regionu północno-zachodniego Norwegia w roli 

obserwatora105. 

W Komunikacie Komisji z 2010 r. pn. Przyszła rola inicjatyw regionalnych106 Komisja 

zaproponowała aby podzielić region południowy/południowo-wschodni na trzy nowe regiony.  

Według propozycji Komisji podział regionu południowego/południowo- wschodniego 

powinien przedstawiać się następująco: 

a) nowy region środkowo-południowy: Włochy, Austria, Słowacja, Słowenia, Węgry, 

Rumunia, Bułgaria, Grecja; 

b) nowy region środkowo-wschodni: Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja, Austria; 

c)  nowy region związany z planem działań w zakresie połączeń miĘdzysystemowych na 

rynku energii państw bałtyckich (BEMIP): Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, 

Niemcy, Dania 

 
104ACER, Gas Regional Initiatives, https://acer.europa.eu/pl/Gas/Regional_%20Intiatives/Strony/default.aspx, 

(dostęp: 16.04.2019) 
105 ACER, Gas Regional Inititiatives, North West GRI 

https://acer.europa.eu/pl/Gas/Regional_%20Intiatives/North_West_GRI/Strony/default.aspx, (dostęp: 

16.04.2019) 
106Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady,  Przyszła rola inicjatyw regionalnych, 

COM/2010/0721, 7.12.2010 r. 
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Na płaszczyźnie unijnej za realizację unii energetycznej odpowiada przede wszystkim 

Komisja Europejska, która jest organem wykonawczym i posiada uprawnienia do 

podejmowania inicjatywy legislacyjnej. Za realizację unii energetycznej odpowiedzialny jest 

zespół pod kierownictwem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. unii 

energetycznej. Za stanowienie aktów prawodawczych dotyczących unii energetycznej 

odpowiedzialne są dwie instytucje unijne – Rada UE oraz Parlament Europejski. 

Ostatnią z płaszczyzn wymiaru przestrzennego jest płaszczyzna międzynarodowa. 

Postanowienia unii energetycznej będą miały wpływ i będą funkcjonować także na terytorium 

państw trzecich poprzez wzmocnioną współpracę państw członkowskich, która będzie 

oddziaływać na politykę zewnętrzną w kontaktach z państwami trzecimi. Także ocena ex ante 

i ex post umów przez Komisję Europejską pomiędzy państwami trzecimi a państwami 

członkowskimi dotyczących zakupów gazu pod kątem zgodności z prawem unijnym mają 

wpływ na ich postanowienia. 

Podsumowując zakres unii energetycznej można dojść do wniosku, że obejmuje bardzo 

szeroką grupę podmiotów o różnym statusie w sektorze energii – państwa członkowskie, 

przedsiębiorstwa energetyczne i inne osoby prawne oraz fizyczne, a także oddziałuje na 

państwa spoza UE. Jeszcze szerszym zakresem obejmuje wymiar przedmiotowy – można 

stwierdzić, że unia energetyczna ma charakter interdyscyplinarny. Swoim zakresem obejmuje 

następujące płaszczyzny: ekonomiczną, ekologiczną, infrastrukturalną, kryzysową, 

geopolityczną, technologiczną i przede wszystkim – energetyczną. Także pod kątem wymiaru 

przestrzennego współpraca w zakresie unii energetycznej odbywa się na wielu płaszczyznach 

przestrzennych. Jak zostało przedstawione w niniejszym podrozdziale unia energetyczna to 

działania podejmowane przede wszystkim na płaszczyznach: lokalnej, krajowej, regionalnej, 

unijnej i międzynarodowej. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt unii energetycznej to 

wielowymiarowy projekt obejmujący swoim zakresem wiele dziedzin wspomagających cele 

UE w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej. 
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1.4. Ryzyka dla realizacji koncepcji unii energetycznej 

Przystąpienie do analizy ryzyka dla realizacji unii energetycznej powinno poprzedzić 

zdefiniowanie pojęcia „ryzyko”. Istnieje wiele definicji ryzyka. Zależnie od dziedziny w której 

jest omawiane podaje się różne jego definicje. Biorąc pod uwagę przedmiot pracy, autorka 

przestawi odpowiednie pod kątem pracy definicje pojęcia.  

„Ryzyko” w pojęciu ogólnym oznacza możliwość, że coś się nie uda; przedsięwzięcie, 

którego wynik jest niepewny a także odważenie się na takie niebezpieczeństwo107. Termin ten 

doczekał się także wielu definicji w różnych dziedzinach nauk. Zależnie od omawianej 

dziedziny wyróżnić można ryzyko gospodarcze, finansowe, inwestycyjne, polityczne, ryzyko 

katastrof, operacyjne, strategiczne a także ryzyko zdarzeń losowych.  Ryzyko można podzielić 

na ryzyko wewnętrzne i ryzyko zewnętrzne. Wewnętrzne będą stanowić kwestie związane z 

działalnością podmiotu, natomiast zewnętrzne determinują siły zewnętrzne a podmiot nie ma 

na nie wpływu. 

Ryzyko to sytuacja, w której wybranie danego wariantu decyzyjnego pociąga za sobą 

możliwości wystąpienia negatywnych i pozytywnych konsekwencji, przy znanym 

prawdopodobieństwie wystąpienia każdej możliwości108. Pod pojęciem ryzyka rozumie się 

prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które w negatywny sposób wpływa na 

urzeczywistnienie założonych celów109. Istotne z punktu widzenia ryzyka jest jego ocena 

prawdopodobieństwa a także ocena jego skutków – czy są akceptowalne, dopuszczalne czy też 

nieakceptowalne lub katastrofalne. W wyniku tego pomiaru uwzględniane jest 

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, poniesienia strat i podatność na zagrożenia110. 

Istnieje wiele teorii ryzyka jednak cechą wspólną dla wszystkich teorii jest koncentracja na 

analizie działań podejmowanych w momencie niepewności tj. w sytuacji, w której jest element 

ryzyka lub finał tej sytuacji jest trudny do przewidzenia111. Rozróżnia się cztery podstawowe 

pojęcia, które wiążą się z postępowaniem  w warunkach niepewności. Pierwszym z nich jest 

pojęcie „niebezpieczeństwa”, które nie jest zależne od działań człowieka a wywołane jest np. 

 
107 Słownik Języka Polskiego PWN, Ryzyko, https://sjp.pwn.pl/slowniki/ryzyko.html, (dostęp: 02.05.2019) 
108 Zarządzanie ryzykiem, http://dotproject.net.pl/node/867 (dostęp: 02.05.2019) 
109 M. Pałęga, Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w świetle wymagań normatywnych, Systemy 
Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2017 | Vol. 6 iss. 9, s. 62. 
110 A. Glen, Pojmowanie wyzwań, zagrożeń i ryzyka w bezpieczeństwie państwa, „Bezpieczeństwo i technika 
Pożarnicza” Vol. 49 Issue 1, 2018, s. 57. 
111 A. Klimczuk, Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka, [w:] A. Bartoszewicz, K. Księżopolski, A. Zybała 
(red.), Polska... Unia Europejska... Świat... w pandemii COVID-19 – wybrane zagadnienia. Wnioski dla 
kształtowania i prowadzenia polityki publicznej, Elipsa, Warszawa 2021, s. 3 
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przez warunki atmosferyczne lub katastrofę. Drugim pojęciem jest ryzyko, gdzie na zdarzenie 

mieli wpływ ludzie i społeczeństwo. Dotyczy prawdopodobieństwa wystąpienia 

niekorzystnych zdarzeń i konsekwencji podejmowanych działań w sytuacji niepewności112. 

Zaufanie zakłada, że niepewne działania ludzi lub funkcjonowanie instytucji będzie korzystne. 

Przeciwieństwem jest natomiast nieufność, czyli wartość zakładająca, że niepewne działania 

ludzi czy instytucji będą szkodliwe113.  

Biorąc powyższe definicje pod uwagę pierwszym z ryzyk, zdaniem autorki 

najpoważniejszym w skutkach jest możliwość nieporozumienia się państw co do dalszych 

celów polityki energetycznej UE. Biorąc pod uwagę 5 kwestii priorytetowych określonych w 

Strategii114 i porozumienia państw co do ich realizowania. Istnieje realne ryzyko, że państwa 

członkowskie mogą nie dojść do porozumienia i wypracowania kompromisu w realizacji 

poszczególnych zadań. Jak zostało przedstawione w podrozdziałach powyżej, państwa 

członkowskie najlepiej odnajdują się w realizacji polityki energetycznej w stosunkach 

bilateralnych, gdyż taka współpraca pozwala na realizację własnych interesów narodowych. 

Jednak nie dla wszystkich państw jest to korzystne. Państwa członkowskie Europy Środkowej 

i Środkowo-Wschodniej, które stoją na niekorzystnej pozycji negocjacyjnej wobec partnera 

jakim jest Rosja wolałyby realizować wspólną politykę energetyczną wobec państw trzecich. 

Natomiast w tym momencie każde z państw realizuje własną politykę oraz stara się umieścić 

na liście priorytetów to co jest dla niego najważniejsze115. 

Unia energetyczna i jej funkcjonowanie wymaga jednomyślności i podjęcia wspólnych 

działań. Właśnie z tym aspektem związane jest ryzyko. Ryzyka natury politycznej są 

najpoważniejsze z ryzyk gdyż to właśnie państwa i ich wola stanowią o realizacji unii 

energetycznej. Brak aprobaty ze strony państw spowoduje niepowodzenie w pogłębianiu 

współpracy w sektorze energetycznym. Warto w tym miejscu dodać, że istotny z punktu 

widzenia realizacji koncepcji unii energetycznej jest także kryzys w UE. Wydarzenia z 

ostatnich miesięcy pokazują rozbieżności w UE i niemożność wypracowania kompromisu. 

Coraz częściej słyszy się o potrzebie zreformowania UE i wypracowania na nowo lepszych 

kontaktów i relacji pomiędzy państwami członkowskimi. Kryzys polityczny w UE stanowi 

 
112 Ibidem. 
113 Ibidem.  
114 Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie 
klimatu 
115 K. Szulecki, Shaping the ‘Energy Union': between national positions and governance innovation in EU energy 
and climate policy, „Climate Policy” Volume 16, 2016, , s. 545. 
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poważne ryzyko dla realizacji unii energetycznej a jeśli to ryzyko stanie się rzeczywistością to 

spowoduje katastrofalne skutki dla powodzenia utworzenia unii energetycznej – de facto unia 

energetyczna zostanie tylko projektem i niczym więcej.  

Kolejnym z ryzyk jest ryzyko finansowe. Można je rozpatrywać w różnych aspektach. W 

związku z prowadzoną polityką energetyczno-klimatyczną UE i stawianym naciskiem na 

ochronę klimatu oraz wymogami unijnymi pierwszy z nich odnosi się do kosztów jakie należy 

ponieść w związku z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Państwa członkowskie mają 

różnorodne uwarunkowania naturalne co do możliwości wykorzystywania OZE. Jednak część 

państw nie ma sprzyjających warunków co do ich instalacji. W związku z postawionymi celami 

na 2030 r. każde z państw musi mieć wkład w realizację tego celu. Jest to istotny problem dla 

państw, które do tej pory opierały swoją gospodarkę na paliwach kopalnych. Z przejściem na 

niskoemisyjną gospodarkę wiążą się ogromne nakłady finansowe.  

Drugi aspekt ryzyka finansowego wiąże się z nakładami inwestycyjnymi na infrastrukturę 

energetyczną. W pierwszych dokumentach dotyczących unii energetycznej Komisja 

Europejska stawiała na gaz ziemny jako paliwo o niskiej emisji wspomagające OZE, gdy te z 

powodu niesprzyjających warunków nie będą w stanie zaspokoić zapotrzebowania na energię. 

Jednak w wystąpieniu komisarza ds. energii i klimatu Miguela Ariasa Cañete podjęty był temat 

gazociągów jako „osieroconych aktywów”. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę energii 

jądrowej, która wraz z OZE ma spełniać rolę kręgosłupa systemu energetycznego UE116. W 

takim przypadku istnieje ryzyko co do podejmowanych inwestycji. Czy dalej gaz ziemny 

będzie pełnił rolę priorytetową jak zapewniała KE jeszcze niedawno? Patrząc obiektywnie, 

energia jądrowa nie będzie w stanie wyprzeć gazu ziemnego. Część państw rezygnuje z energii 

jądrowej a część państw nie stać na budowę nowych elektrowni jądrowych. Dodając do tego 

kwestie bezpieczeństwa i brak akceptacji społecznej bardzo wątpliwe jest aby doszło do 

przemian w tym kierunku.  

Ostatnim z ryzyk jest inwestowanie i wspieranie wyłącznie jednego źródła energii. Po 

trzecie, w zakresie infrastruktury widoczne jest, że unia energetyczna przede wszystkim opierać 

się będzie na dwóch sektorach i to te sektory faworyzuje. Przede wszystkim to sektor  OZE 

oraz sektor gazowy, gdyż te dwa sektory są najmniej emisyjne co wpisuje się w założenia 

dotyczące obniżenia emisji gazów cieplarnianych.  Implikuje to sytuację, w której skupianie się 

 
116 F. Simon, EU’s Cañete warns gas pipelines risk becoming ‘stranded assets’ 
https://www.euractiv.com/section/climate-strategy-2050/news/eus-canete-warns-gas-pipelines-risk-
becoming-stranded-assets/, (dostęp: 03.05.2019). 



52 
 

na odnawialnych źródłach energii oraz sektorze gazu prowadzi do niedoinwestowania 

pozostałych sektorów takich jak ropa naftowa i sektor jądrowy.  Natomiast niedoinwestowanie 

prowadzi do zmniejszenia dywersyfikacji źródeł energii i bilansu energetycznego UE. 

Zamierzenia dotyczące przyszłych działań można jasno odczytać z dwóch dokumentów. Przede 

wszystkim z podstawowego dokumentu dla unii energetycznej tj. „Strategii ramowej na rzecz 

stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”. 

Priorytety dotyczą głównie dwóch sektorów - OZE i gazu a wymienione działania takie jak: 

osiągnięcie lidera w zakresie OZE lub też łączenie rynków przez połączenia międzysystemowe, 

gdzie wymienione są tylko sektory energii elektrycznej i gazu to oczywisty przekaz, że te 

sektory mają priorytetową wartość. Kolejnym dokumentem, w którym jeszcze widoczniej jest 

zauważalna faworyzacja tych sektorów jest lista projektów PCI (Projects of Common Interest) 

aktualizowana przez KE co dwa lata, w której zawarte są najpilniejsze inwestycje 

infrastrukturalne pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego UE. 

Bezsprzecznie najwięcej projektów od kilku lat dotyczy sektora elektroenergetycznego w tym 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i sektora gazowego. Powoduje to wzrost 

inwestycji w tych sektorach oraz pomijanie pozostałych sektorów. Stanowi to wyzwanie 

zarówno dla realizacji unii energetycznej jak też dla całego sektora energetycznego UE, państw 

członkowskich i przedsiębiorstw energetycznych na jej terytorium. Skupianie się tylko na 

sektorze gazu może doprowadzić w przypadku znaczących przerw w jego dostawach lub 

znaczącego wzrostu cen do poważnego kryzysu, gdyż UE jest uzależniona od dostaw gazu z 

państw trzecich. Historycznie sytuację tą można odnieść do kryzysów z lat 70-tych XX w. Tak 

jak wtedy państwa stawiały jedynie na inwestycje w jeden sektor – sektor ropy naftowej 

zaniedbując pozostałe sektory tak i teraz unia energetyczna stawia na rozwój sektora gazowego. 

Mając na uwadze fakt prowadzonej polityki energetyczno-klimatycznej UE kierunek ten wcale 

nie dziwi, jednak należy zapewniać bezpieczeństwo energetyczne na wszystkich płaszczyznach 

i brać pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze.  
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1.5 Bariery dla realizacji koncepcji unii energetycznej 

Aby określić bariery dla realizacji koncepcji unii energetycznej zasadnym jest zdefiniowanie 

pojęcia „barier”. Słownik Języka Polskiego PWN podaje trzy definicje, jednak z punktu 

widzenia tematyki niniejszej pracy najtrafniejszą jest następująca: „bariera to rzecz, która 

utrudnia powstanie jakiegoś zjawiska lub sytuacji”117. Biorąc pod uwagę powyższą definicję,  

autorka w tym podrozdziale przedstawi i przeanalizuje jakie mogą być bariery stojące na 

przeszkodzie realizacji unii energetycznej. 

Można wyróżnić następujące kategorie barier dla realizacji koncepcji unii energetycznej: 

prawne, polityczne, gospodarcze, techniczne (infrastrukturalne), finansowe oraz bariery 

związane z przepływem informacji. 

Pierwsze z nich – bariery prawne, związane są przede wszystkim z regulacjami prawnymi.  

Z tego punktu barierę będą stanowić przede wszystkim wydłużające się procedury prawne. 

Nawet jeśli w ostatnich latach procedury legislacyjne dotyczące unii energetycznej na poziomie 

unijnym przeprowadzane są w miarę szybko, tak ich transpozycja do porządków krajowych i 

stosowanie przepisów wymaga więcej czasu. Dodatkowo liczne przepisy unijne dotyczące 

energii i klimatu powodują, że państwa członkowskie nie nadążają z ich implementacją. 

Implikuje to sytuację, w której coraz więcej spraw dotyczących nieterminowego wdrożenia 

dyrektyw do porządków krajowych trafia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Bariery prawne występują także w procedurach dotyczących nowych inwestycji 

infrastrukturalnych. Najbardziej czasochłonnym etapem jest uzyskanie wszystkich zgód, opinii 

czy przeprowadzanie konsultacji społecznych. Aby przyspieszyć te procedury powstał 

specjalny instrument – Projekty PCI (Projects of common interest), dzięki któremu projekty 

wpisane na listę mogą liczyć na przyspieszenie procedur.  Kolejną z barier prawnych są różnice 

w opodatkowaniu energii, które istotnie wpływają na spowolnienie integracji energetycznej. 

Problem ten został dostrzeżony w komunikacie Komisji Europejskiej118. W większości kwestii 

dotyczących energii Rada podejmuje decyzje większością kwalifikowaną zgodnie ze zwykłą 

procedurą prawodawczą119. Wyjątek stanowią kwestie o charakterze fiskalnym – wtedy 

wymagana jest jednomyślność a akty prawodawcze stanowione są zgodnie ze specjalną 

procedurą prawodawczą. Komisja w wyżej wymienionym komunikacie wzywa do rozpatrzenia 

PE, Radę Europejską oraz Radę możliwości stosowania tzw. procedury kładki, umożliwiającej 

 
117Słownik Języka Polskiego PWN, bariera,  https://sjp.pwn.pl/sjp/bariera;2551733.html (dostęp: 22.04.2019) 
118Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, Skuteczniejszy i 

bardziej demokratyczny proces podejmowania decyzji w dziedzinie polityki UE w zakresie energii i klimatu, 

COM(2019) 177 final, Bruksela, 09.04.2019 r.   
119Art. 194 TFUE 
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dopuszczenie zwykłej procedury prawodawczej oraz głosowania większością kwalifikowaną 

co znacznie przyspieszyłoby przyjmowanie aktów w tej dziedzinie. Ujednolicenie polityki 

podatkowej w sektorze energii jest istotne z punktu widzenia unii energetycznej, ponieważ 

podatki mają wpływ na koszty energii dla odbiorców końcowych. Rozbieżności w tej 

dziedzinie mają także negatywny wpływ na budowanie rynku wewnętrznego energii. 

Do barier politycznych zalicza się przede wszystkim rozbieżne interesy państw 

członkowskich – jest to największa bariera stojąca na drodze do realizacji unii energetycznej. 

Państwa UE posiadają odmienną sytuację w zakresie sektora energetycznego co rzutuje na 

prowadzoną przez nie politykę energetyczną i jej priorytety. Tak więc państwa tzw. „nowej” 

UE, które są uzależnione od dostaw z kierunku wschodniego, mają odmienne cele polityki 

energetycznej od państw „starej” UE, które mają bardziej zdywersyfikowane dostawy. Co 

więcej, istnieją także różnice pomiędzy państwami pozostającymi w tej samej grupie. Państwa 

Europy Środkowo-Wschodniej, pomimo tego, że mają wiele wspólnych problemów np. 

ograniczenia infrastrukturalne lub wysokie uzależnienie od dostaw z Federacji Rosyjskiej, 

znacząco się różnią jeśli chodzi o preferencje dotyczące przyszłego kształtu unii energetycznej 

co jest zauważalne na przykładzie stanowiska Polski, która oczekuje budowy silnej unii 

energetycznej zorientowanej na zabezpieczenie dostaw oraz stanowiska Węgier, którzy 

woleliby zachować znaczną suwerenność w polityce energetycznej120.  

Barierą polityczną jest także odmienne postrzeganie niezależności energetycznej – część 

państw identyfikuje ją z własnymi zasobami surowców a część z OZE. Także odmienne 

definiowanie bezpieczeństwa energetycznego przez państwa członkowskie jest poważną 

barierą. Część państw dopatruje się zagrożenia przede wszystkim we wstrzymaniu dostaw 

energii u źródła tj. od dostawcy, czyli w aspekcie zewnętrznym. Natomiast część państw, np. 

Niemcy, jako zagrożenie wstrzymania dostaw energii uznają aspekty techniczne. Za gwarancję 

zapewnienia dostaw energii uznają sprawną infrastrukturę, stabilną produkcję energii i 

elastyczne zarządzanie energią121. Za barierę polityczną można uznać także zaliczenie sektora 

energetycznego jako strategicznego. Państwa członkowskie boją się nadmiernej ingerencji 

unijnej w ich politykę energetyczną ze względu na szczególny charakter tego sektora co miało 

już swoje przykłady w przeszłości. Jeśli państwa członkowskie nie będą mogły obejść tej 

 
120 A. Nosko, M. Mišík, No United Front: The Political Economy of Energy in Central and Eastern Europe, [w:] S. S. 
Andersen, A. Goldthau, N. Sitter, Energy Union. Europe’s New Liberal Mercantilism?, Palgrave Macmillan, 
London, s. 201-220. 
121A. Kucharska, Rola Niemiec w Unii Europejskiej w kontekście budowy unii energetycznej, Sprawy 

Międzynarodowe 2018, nr 2, s. 203. 
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bariery, to  istnieje poważne zagrożenie dla powodzenia utworzenia dobrze prosperującej unii 

energetycznej. 

Kolejna bariera – bariera gospodarcza dotyczy przede wszystkim struktury koszyków 

energetycznych państw UE. Państwa członkowskie posiadają bardzo zróżnicowane własne 

koszyki energetyczne i wyposażenie w surowce, które wynika z warunków naturalnych. Tak 

znaczne różnice powodują rozbieżne interesy analogicznie jak w przypadku barier 

politycznych. Barierą w tym aspekcie jest także różny poziom rozwoju sektora energetycznego 

w poszczególnych państwach. 

Bariery techniczne związane są przede wszystkim z infrastrukturą energetyczną. Można 

wyróżnić kilka aspektów barier technicznych. Pierwszy z nich dotyczy zróżnicowanego 

poziomu infrastruktury w państwach członkowskich. W państwach Europy Zachodniej 

infrastruktura energetyczna jest na wyższym poziomie oraz są większe inwestycje w 

nowocześniejszą infrastrukturę. Odmiennie sytuacja wygląda w państwach Europy Środkowej 

i Środkowo-Wschodniej. Drugi aspekt dotyczy przede wszystkim połączeń pomiędzy 

państwami członkowskimi. Aby dążyć do unii energetycznej oraz wspólnego rynku energii 

celowe jest zwiększenie połączeń pomiędzy państwami w postaci interkonektorów.. Ma to 

także wpływ na budowanie solidarności energetycznej – bez wystarczającej infrastruktury, 

umożliwiającej fizyczną pomoc w razie kryzysu niemożliwe jest przesyłanie niezbędnej 

energii. Kolejnym aspektem jest budowanie nowych sieci przesyłowych transgranicznych w 

celu zwiększenia dywersyfikacji dostaw. Bariery techniczne są możliwe do pokonania poprzez 

duże inwestycje finansowe przeznaczone na ten cel. 

Do barier finansowych można zaliczyć przede wszystkim ogromne zapotrzebowanie na 

środki  finansowe na projekty infrastrukturalne jakie maja być zrealizowane w ramach unii 

energetycznej. Unia energetyczna wymaga także dużych nakładów finansowych na 

przekształcenie gospodarek państw członkowskich z gospodarek opartych na 

konwencjonalnych paliwach w kierunku odnawialnych źródeł energii. Jak już zostało wyżej 

wspomniane, istnieją fundusze, które przeznaczają środki na realizację inwestycji w sektorze 

energetycznym. Ze środków unijnych można dofinansowywać projekty nawet do 75%. 

Pozostałe 25% kosztów pokrywane są ze środków własnych. Biorąc pod uwagę, że realizacja 

inwestycji w sektorze energetycznym jest bardzo kosztowna to wymaga ogromnych nakładów 

finansowych. 

Ostatnią z barier jest bariera związana z przepływem informacji. Unia Europejska stworzyła 

mechanizmy lepszej wymiany informacji w zakresie projektów infrastrukturalnych. Z punktu 

widzenia realizacji unii energetycznej istotny jest płynny przepływ informacji odnośnie 
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prowadzonej polityki energetycznej przez państwa członkowskie i podejmowanych przez nie 

działań.  Warto w tym miejscu dodać, że państwa oddziałują na siebie nawzajem. Brak 

skoordynowanych działań i przepływu informacji może doprowadzić do podejmowania działań 

zbędnych lub wręcz sprzecznych. Istnieje wtedy ryzyko spotęgowania kosztów inwestycji lub 

działań. Płynny przepływ informacji co do prowadzonej polityki energetycznej oraz działań 

pozwoli na szybszą reakcję na płaszczyźnie unijnej oraz na lepszą ich realizację. 

Wyżej omówione kwestie stanowią najpoważniejsze bariery dla powodzenia utworzenia 

unii energetycznej. Aby realizować projekt utworzenia unii energetycznej konieczne jest 

znalezienia rozwiązań niezbędnych do pokonania tych barier. Jak zostało wyżej wspomniane – 

najpoważniejszą barierą są bariery polityczne i gospodarcze, gdyż wynikają one z rozbieżnych 

interesów państw członkowskich w zakresie energii. Jeśli będzie zgodność państw w zakresie 

tych aspektów pozostałe bariery nie powinny stanowić poważnych problemów.   
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ROZDZIAŁ II. UWARUNKOWANIA UNII ENERGETYCZNEJ 

W określeniu uwarunkowań koncepcji unii energetycznej autorka posłużyła się 

pojęciami, które pojawiają się w naukach o bezpieczeństwie i je definiują,  tj. pojęciem 

wyzwań, zagrożeń oraz szans. Pojęcia te pomocne są w określeniu i sprecyzowaniu poziomu 

bezpieczeństwa zarówno w pojęciu ogólnym, jak też i energetycznego. Celem niniejszego 

rozdziału jest wskazanie uwarunkowań unii energetycznej – wyzwań związanych z realizacją, 

zagrożeń dla jej realizacji oraz wskazanie szans, które sprzyjają jej utworzeniu.  

Na wstępie niniejszego rozdziału warto przybliżyć pojęcia wyzwań, zagrożeń i szans. 

Warto także dodać, że duża cześć zagrożeń, wyzwań i szans unii energetycznej jest tożsama z 

uwarunkowaniami bezpieczeństwa energetycznego UE, co jest podyktowane silną 

współzależnością występującą pomiędzy unią energetyczną a bezpieczeństwem energetycznym 

UE. Dodatkowo niektóre z czynników warunkują się nawzajem, a zatem niemożliwym jest aby 

je rozdzielić, dlatego w rozdziale zostało przyjęte kompleksowe, całościowe podejście.  

Termin „wyzwanie” w rozumieniu ogólnym definiowane jest przez Słownik Języka 

Polskiego PWN jako „trudne zadanie, nowa sytuacja wymagające od kogoś wysiłku, 

poświęcenia itp., będące sprawdzianem czyjejś wiedzy, odporności”122. Wyzwanie zatem, jest 

sytuacją, zjawiskiem nowym dla podmiotu lub też na nowo odkrywanym. Wyzwanie, zależnie 

od umiejętności i czynników je warunkujących może przekształcić się w sytuacjach 

niesprzyjających w zagrożenie lub w szansę, jeśli okoliczności są sprzyjające. Wyzwania i 

zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa się wzajemnie się uzupełniają, warunkują123. Dla 

wyzwań duże znaczenie mają podejmowane działania lub ich zaniechanie. Ryszard Zięba 

definiuje „wyzwanie” jako „nowe sytuacje w których pojawiają się niezbywalne potrzeby 

wymagające sformułowania odpowiedzi i podjęcia stosownych działań124. Według R. Zięby, 

działania w kategorii wyzwań są głównie działaniami pozytywnymi, zapobiegawczymi w 

przeciwieństwie do działań podejmowanych przy kategorii zagrożeń gdzie konieczne są 

działania negatywne, czyli eliminujące125. Istnieje wyraźna granica pomiędzy zagrożeniem a 

wyzwaniem. Wyzwania to sytuacja, proces, które pozwalają na przemyślaną reakcję, czy 

rozłożenie działań w czasie w celu jej eliminacji natomiast zagrożenie to sytuacja, proces, które 

pojawiają się nagle, stwarzają ograniczone możliwości działania. W sytuacji wyzwania ośrodek 

 
122 Słownik Języka Polskiego PWN, Wyzwanie,  http://sjp.pwn.pl/sjp/wyzwanie;2541345.html, (dostęp: 

18.11.2019) 
123 B. Molo, Polityka…, op. cit., s.51. 
124 R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 1 (86) 2012, s. 11. 
125 Ibidem.  
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decyzyjny jest w stanie przy sprzyjających okolicznościach kreować pożądane dla siebie 

rozwiązania, czyli generować szanse, ale może również zaniechać działania i nieuchronnie 

doprowadzić do zagrożeń. Dodatkowo w sytuacji zagrożenia ośrodek decyzyjny podejmuje 

działania obarczone dużym ryzkiem błędu, np. ma niewielkie zasoby i niewiele czasu na 

podjęcie rzeczywistych i prawidłowych działań natomiast w sytuacji wyzwania może 

odpowiednio się przygotować do podjęcia słusznych decyzji.  

Biorąc powyższe definicje pod uwagę, można stwierdzić, że cała koncepcja unii 

energetycznej jest dla Unii Europejskiej wyzwaniem. Jest nową sytuacją, testem oraz 

sprawdzianem na solidarność, jedność i odporność Unii Europejskiej. Wymaga od państw 

członkowskich wysiłku wobec podejmowanych działań odnośnie budowy unii energetycznej,  

a niekiedy także poświęcenia własnych interesów narodowych wobec wzniosłej idei 

solidarności energetycznej. W okolicznościach sprzyjających koncepcja unii energetycznej 

będzie szansą na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego całej UE. Jednak przy 

niesprzyjających okolicznościach koncepcja wdrażania unii energetycznej stanowić będzie 

zagrożenie dla jedności i spójności UE. Dlatego tak ważne jest aby dogłębnie przeanalizować 

czynniki mające wpływ na budowę unii energetycznej oraz wyciągnąć z tego właściwe wnioski.  

„Zagrożenia” w rozumieniu ogólnym zdefiniowane są w Słowniku Języka Polskiego PWN 

jako „sytuacje lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony”126. 

Stanisław Koziej zagrożenia definiuje jako pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne 

oddziaływanie na podmiot. Można wyróżnić cztery elementy zagrożenia: aktor, jego intencje, 

możliwości oraz czas na reakcję. Jeśli czas reakcji się skraca, wzrasta wrogość przeciwnika 

oraz jego możliwości się rozwijają poziom zagrożenia wzrasta127. 

Tradycyjne pojmowanie zagrożenia w znaczeniu ogólnym stanowi negatywne 

oddziaływanie na podmioty i ich otoczenie a przede wszystkim na ich bezpieczeństwo więc 

stanowi przeciwstawność bezpieczeństwa. Jednym z podstawowych podziałów zagrożeń jest 

podział na wewnętrzne – gdy podmiot sam stwarza zagrożenia dla siebie oraz na zewnętrzne – 

gdy zagrożenia są generowane przez inne podmioty128. W odniesieniu do koncepcji unii 

energetycznej zagrożenia wewnętrzne odnoszą się do wszystkich czynników jakie generowane 

są w ramach UE, natomiast czynniki zewnętrzne to wszystkie działania podmiotów nie 

 
126 Słownik Języka Polskiego PWN, Zagrożenie,  https://sjp.pwn.pl/szukaj/zagro%C5%BCenie.html (dostęp: 

18.11.2019) 
127 S. Koziej, Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa, Warszawa 2010, s. 13-14, dostępne na: 
https://koziej.pl/wp-content/uploads/2017/09/Teoria_i_historia_bezpieczenstwa.pdf, (dostęp: 01.02.2022) 
128 R. Zięba, O tożsamości nauk… op. cit, s. 9. 
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będących w UE, które mogą zagrażać powodzeniu tej koncepcji. Dodatkowo można 

wyszczególnić także podział zagrożeń ze względu na aspekty. I tak wymienić można: aspekt 

polityczny, gospodarczy, asymetryczny, fizyczny (techniczny), ekologiczny i społeczny. 

Dodatkowo zagrożenia można podzielić ze względu na kryterium czasowe. W dziedzinie nauk 

o bezpieczeństwie można wyróżnić zagrożenia w perspektywie długoterminowej, 

średnioterminowej oraz krótkoterminowej. Dla bezpieczeństwa energetycznego przyjmuje się, 

że zagrożenia krótkoterminowe obejmują okres do 1.5 roku średnioterminowe od 3 do 5 lat 

natomiast długoterminowe to okres powyżej 10-15 lat129.  

Ostatnim pojęciem, które składa się na uwarunkowania koncepcji unii energetycznej jest 

pojęcie „szans”. W rozumieniu ogólnym szansą jest „możliwość powodzenia w jakiejś sprawie 

lub zaistnienia jakichś pożądanych okoliczności”130. Stanisław Koziej definiuje „szanse” w 

kontekście bezpieczeństwa, jako „niezależne od woli podmiotu okoliczności (zjawiska i 

procesy w środowisku bezpieczeństwa) sprzyjające realizacji jego interesów oraz osiąganiu 

celów”131. Warto dodać, że szanse mają charakter z reguły krótkotrwały a niewykorzystane 

mogą się przeobrazić w zagrożenia. 

 

2.1. Wyzwania związane z realizacją unii energetycznej 

Jednym z podstawowych czynników będących wyzwaniem dla koncepcji unii 

energetycznej jest solidarność energetyczna zapisana w pierwszym filarze strategii ramowej na 

rzecz stabilnej unii energetycznej. W podrozdziale tym solidarność energetyczna została 

zestawiona z interesem narodowym państw członkowskich. W tym miejscu istotne jest 

wykazanie, który z tych czynników jest istotniejszy dla państw członkowskich i zbadanie w 

jakim stopniu państwa członkowskie mogą iść na kompromis w celu realizacji unii 

energetycznej. Dla państw członkowskich ważne są własne interesy narodowe a polityki 

energetyczne prowadzone są w ten sposób, aby je zaspokajać. Jednak aby stworzyć unię 

energetyczną państwa członkowskie będą musiały w pewnym stopniu zrezygnować z 

prowadzenia odrębnych polityk i w ramach solidarności pójść na kompromis. W tym miejscu 

warto rozważyć także jak może potoczyć się współpraca i w jaki sposób będą realizowane 

 
129 J. Trubalska, Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczpospolitej Polskiej, Polskie Towarzystwo Geopolityczne,  

Kraków 2015, s. 97   
130 Słownik Języka Polskiego PWN, Szansa, http://sjp.pwn.pl/sjp/szansa;2576989.html (dostęp:17.11.2019) 
131 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe, 

II.2011 / 18, s.  26.  
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własne interesy na podstawie dwóch podejść teoretycznych bezpieczeństwa energetycznego, 

jakie wykształciły się na przestrzeni lat – nurtu realistycznego oraz liberalnego. 

Analizę warto rozpocząć od zdefiniowania pojęcia „solidarności” oraz „interesu 

narodowego”. „Solidarność” definiowana jest jako „poczucie wspólnoty i 

współodpowiedzialności wynikających ze zgodności poglądów oraz dążeń”132 Odnośnie tej 

definicji pojawiają się trudności aby przenieść ją na grunt solidarności energetycznej w 

koncepcji unii energetycznej. Jeśli nawet wziąć pod uwagę pierwszą część definicji wskazującą 

na „poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności”, z którą można się zgodzić, że odnosi się 

do budowania idei unii energetycznej, to w drugiej części są rozbieżności. Wynikają one z faktu 

różnych poglądów i celów polityki energetycznej państw członkowskich. W definicji mowa 

jest o „zgodności poglądów oraz dążeń”. Nie można mówić o zgodnych poglądach na 

zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich UE. Każde z państw ma 

inne strategie i sposoby na jego zapewnianie. Można posłużyć się porównaniem polskiej 

polityki energetycznej, która opiera się na wykorzystaniu węgla i to na nim w dalszym ciągu 

chce opierać swoje bezpieczeństwo energetyczne, co jest sprzeczne z założeniami unii 

energetycznej, a z drugiej strony Niemcami, gdzie jest silny nacisk na rozwój i wykorzystanie 

Odnawialnych źródeł Energii. Przykład ten obrazuje jak ciężko pogodzić jest dwie polityki 

krajowe, które mają różne założenia. Warto w tym momencie zastanowić się jak ciężko będzie 

pogodzić 28 energetycznych polityk krajowych w ramach unii energetycznej. Interesy każdego 

z państw muszą być w pewnym stopniu zaspokojone a pozostałe kwestie można rozstrzygać w 

drodze kompromisu. Jednak biorąc pod uwagę różnorodność państw pod względem już nie 

tylko prowadzonej polityki ale także pod kątem posiadanej infrastruktury, skuteczności 

wdrażania projektów np. w zakresie gospodarki niskoemisyjnej lub wdrażania prawodawstwa 

unijnego projekt unii energetycznej wydaje się być dużym wyzwaniem.   

Słownik Języka Polskiego definiuje „solidarność” jako „odpowiedzialność zbiorową i 

indywidualną określonej grupy osób za całość wspólnego zobowiązania”133. Definicja ta odnosi 

się przede wszystkim do idei unii energetycznej a także można ją odnieść do wiążących celów 

energetyczno-klimatycznych. Państwa członkowskie solidarnie odpowiadają za wdrożenie 

koncepcji unii energetycznej oraz za osiągnięcie celów. Odpowiedzialność ta jest zarówno 

zbiorowa jak i indywidualna.  

 
132 Słownik Języka Polskiego, Solidarność, https://sjp.pwn.pl/sjp/solidarnosc;2575796.html (dostęp: 

22.12.2019) 
133 Ibidem. 
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Ponadto, solidarność od początku integracji europejskiej odgrywała główną rolę i 

stanowiła fundament, na którym opierały się wszystkie założenia UE. Już w Deklaracji 

Schumana z 1950 r. pojawiło się to pojęcie. Według Schumana droga do zjednoczonej Europy 

wiedzie przez konkretne działania tworzące najpierw solidarność faktyczną134. Pojmowana jest 

ona jako sposób przełamania opozycji między przyszłymi członkami organizacji (szczególnie 

dotyczyło to Francji i Niemiec). Solidarność w tym rozumieniu ma obejmować sferę 

gospodarczą i produkcyjną, prowadząc do pełnej integracji gospodarczej aby uniemożliwić 

działania wojenne135. Dlatego też została wpisana do Traktatu ustanawiającego Europejską 

Wspólnotę Węgla i Stali. W preambule w akapicie 3 jest zapis mówiący: „Świadomi faktu, że 

Europę taką można zbudować jedynie drogą konkretnych działań stwarzających prawdziwą 

solidarność oraz zakładając wspólne podstawy pod rozwój ekonomiczny”136. W dzisiejszych 

traktatach zapis o solidarności znajduje się w preambule Traktatu o Unii Europejskiej (akapit 

5): i brzmi: „Pragnąc pogłębić solidarność między swymi narodami w poszanowaniu ich 

historii, kultury i tradycji”. Wzmianki o solidarności znajdują się niemal w każdym 

ważniejszym akcie prawnym lub strategii gdyż stanowi ona wartość fundamentalną dla 

koncepcji Unii Europejskiej ale także unii energetycznej – została wpisana jak już zostało 

wspomniane na wstępie niniejszego podrozdziału w pierwszym filarze w „Strategii na rzecz 

stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”.  

Obecnie również wszystkie założenia UE oraz unii energetycznej odnoszą się do idei 

solidarności - zarówno w odniesieniu do polityki wewnętrznej tj. ujednolicenia i 

zharmonizowania przepisów oraz zasad funkcjonowania państw, ale także w odniesieniu do 

polityki zewnętrznej przez co rozumie się przede wszystkim przyjmowanie jednego stanowiska 

oraz mówienie jednym głosem na arenie międzynarodowej137.  W odniesieniu do solidarności 

energetycznej można wyróżnić solidarność energetyczną pozytywną, która dotyczy przede 

wszystkim wsparcia finansowego i politycznego UE dla inwestycji infrastrukturalnych państw 

członkowskich, a także solidarność energetyczną negatywną, która odnosi się do rezygnacji 

państw członkowskich z inwestycji infrastrukturalnych sprzecznych z interesami co najmniej 

 
134 C. Mik, Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. 

„Dom Organizatora” Toruń 2009, s. 37. 
135 Ibidem. 
136 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i stali, 

http://www.sgipw.wlkp.pl/dokumenty/ewwis.pdf, (dostęp: 23.03.2020). 
137 J. Trubalska, Solidarność energetyczna Unii Europejskiej, Studia i Analizy Europejskie nr 2(8)/2011, s. 109. 

https://www.profit24.pl/wydawnictwo/TNOiK+%E2%80%93+Towarzystwo+Naukowe+Organizacji+i+Kierowania.+%E2%80%9EDom+Organizatora%E2%80%9D
https://www.profit24.pl/wydawnictwo/TNOiK+%E2%80%93+Towarzystwo+Naukowe+Organizacji+i+Kierowania.+%E2%80%9EDom+Organizatora%E2%80%9D
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jednego z państw członkowskich138.  Poprzez solidarność energetyczną negatywną rozumie się 

także podejmowanie działań na wypadek kryzysu energetycznego. Mowa w tym miejscu jest o 

działaniach mających na celu wzajemne wspomaganie się w czasie kryzysu oraz niwelowaniu 

jego skutków. W zakres tego pojęcia nie wchodzą działania przeciwdziałające wywołaniu tego 

kryzysu139. Wyzwaniem w tym zakresie jest dążenie do realnej solidarności energetycznej, 

która będzie wpasowywała się swoimi założeniami w koncepcję solidarności energetycznej 

określonej w pierwszym filarze „Strategii ramowej na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej 

na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”.  

Solidarność energetyczna zarówno na poziomie UE jak też tworzonej unii energetycznej 

jest pojęciem wielowymiarowym. Ze względu na kryterium podmiotowe można wyróżnić 

solidarność energetyczną na poziomie państw członkowskich, odnoszącą się do działań 

mających przyczynić się do wzmocnienia zewnętrznej polityki energetycznej państw. W tym 

zakresie wyzwaniem jest stworzenie takich mechanizmów solidarnościowych, które skutecznie 

będą działały w przypadku zakłóceń dostaw. Drugą płaszczyzną jest solidarność energetyczna 

na poziomie wspólnotowym, gdzie wymiar ten odnosi się do UE jako jedności i obierania 

jednego wspólnego stanowiska na arenie międzynarodowej140. W tym miejscu wyzwaniem jest 

skuteczna wspólna polityka wszystkich państw członkowskich w ramach unii energetycznej. 

W „Strategii ramowej na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce 

w dziedzinie klimatu” wpisane jest założenie, że państwa członkowskie w ramach tworzonej 

unii energetycznej będą mówić jednym głosem na arenie międzynarodowej co wzmocni 

pozycję UE na świecie.   

Dalej Justyna Trubalska wymienia cztery płaszczyzny przedmiotowe solidarności 

energetycznej, tj. wymiar polityczny,  ekonomiczny, ekologiczny i infrastrukturalny141. Do 

wymiaru politycznego można zaliczyć przede wszystkim zasady, reguły i cele podmiotu 

odnoszące się do solidarności energetycznej. Wymiar ekonomiczny sprowadza się do 

zobowiązania państw wynikającego z tzw. Rozporządzenia SoS142. Rozporządzenie to obliguje 

państwa członkowskie do stosowania mechanizmu solidarnościowego. Zgodnie z nim państwa 

 
138 P. Żurkowski vel Grajewski, Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Instrumentarium Unii 

Europejskiej,Warszawa 2009, s. 8. 
139 Ibidem. 
140 J. Trubalska, Solidarność…, op. cit. s. 110. 
141 Ibidem.  
142 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczące 

środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010, 
(DZ. U. UE L 280/1, 28.10.2017). 
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członkowskie UE muszą sobie pomagać, aby zawsze gwarantować dostawy gazu do 

szczególnie narażonych odbiorców, nawet w przypadku bardzo poważnego zakłócenia, co 

ważne - na zasadach uczciwej rekompensaty od kraju otrzymującego solidarne wsparcie. Lista 

szczególnie narażonych odbiorców jest ograniczona do szpitali, mieszkań, hospicjów oraz 

ośrodków pomocy społecznej. Kolejnym wymiarem solidarności energetycznej jest wymiar 

ekologiczny – ten wymiar najlepiej odnosi się do zobowiązania obniżenia emisji gazów 

cieplarnianych. Ostatnia płaszczyzna – infrastrukturalna, to przede wszystkim inwestycje w 

projekty transgraniczne mające na celu wzmocnienie połączeń międzysystemowych pomiędzy 

państwami członkowskimi. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę możliwa jest realizacja 

mechanizmu solidarnościowego w przypadku zakłócenia w dostawach oraz budowanie unii 

energetycznej. Wszystkie te płaszczyzny mają swoje odniesienie do założeń unii energetycznej 

i solidarności energetycznej wpisanej w filarze pierwszym. Podsumowując, powodzenie 

realizacji unii energetycznej zależy od powodzenia sprostaniu takiemu wyzwaniu jakim jest 

stworzenie solidarności energetycznej, która będzie realnie funkcjonować w relacjach zarówno 

pomiędzy państwami członkowskimi jak i pomiędzy państwami członkowskimi w ramach unii 

energetycznej a państwami trzecimi.    

 „Interes narodowy” natomiast zestawiany jest z takimi pojęciami, jak potrzeby, cele, 

priorytety, preferencje oraz wartości, którymi kieruje się państwo143. Pojęcie to jest ściśle 

związane z polityką – interes narodowy jest priorytetem polityki zagranicznej państwa i 

utożsamiany jest przede wszystkim ze szkołą realistyczną. Wynika to przede wszystkim z faktu, 

że realiści w centrum stawiali właśnie państwo i jego interesy. Warto w tym miejscu 

przedstawić założenia podstawowych nurtów– realizmu i liberalizmu w stosunkach 

międzynarodowych i ich poglądów zarówno na kwestie interesu narodowego jak i postrzegania 

relacji w stosunkach międzynarodowych w odniesieniu do koncepcji unii energetycznej. 

Według jednego z przedstawicieli realistów - Hansa J. Morgenthaua, interesy narodowe 

są „stałe, politycznie ponadpartyjne i zawsze wykraczające poza zmiany kolejnych ekip 

rządowych; są faktami, które należy odkryć, jako że nie wynikają ani z preferencji, ani innych 

uwarunkowań”144. Realiści stawiają państwo w centrum stosunków międzynarodowych. 

Postulują, że każde państwo powinno zadbać o swoje potrzeby samodzielnie, bez względu na 

 
143 K. Kałężna, R. Rosicki, O interesie narodowym i racji stanu – rozważania teoretyczne, Przegląd Politologiczny. 

R. 18, nr 1 (2013), s.119.  
144 D. Kabat-Rudnicka, Pojęcie interesu w perspektywie głównych ujęć teoretycznych stosunków 

międzynarodowych, Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych 3/2013, s. 12. 
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pomoc od organizacji międzynarodowych takich jak Unia Europejska145. Podobne podejście 

mają także do koncepcji integracyjnych takich jak unia energetyczna. Sceptycznie odnoszą się 

do możliwości dobrowolnej współpracy między państwami a także pogodzenia wszystkich 

interesów narodowych. Kładą nacisk na samodzielność państwa oraz stawiają dobro państwa 

nad dobrem ogółu. Warto jednak dodać, że realiści nie zaprzeczali możliwości nawiązania 

współpracy międzypaństwowej ale o charakterze niepolitycznym146. M. Orłowska wymienia 

trzy przypadki, w których realiści widzą możliwość nawiązania współpracy147. Po pierwsze 

należy zdefiniować wspólny interes narodowy, który będzie obrany przy poszanowaniu 

interesu narodowego państw, co w przypadku unii energetycznej jest bardzo trudne do 

pogodzenia – państwa mają odmienne interesy i oczekiwania wobec unii energetycznej. 

Drugim z przypadków, kiedy współpraca może być efektywna jest warunek, że współpraca ma 

przynosić korzyści, które będą przewyższać straty spowodowane częściowym ograniczeniem 

suwerenności. W tym przypadku również są trudności aby odnieść (przynajmniej w 

krótkoterminowej perspektywie) ten aspekt na grunt unii energetycznej gdyż początkowo 

koszty będą przewyższać korzyści płynące z unii energetycznej. W tym miejscu warto 

przywołać chociażby koszty OZE i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Ostatnim 

przypadkiem jest sytuacja, w której rozkład potęgi powoduje istnienie hegemona – w tej 

sytuacji może on realizować swoje interesy narodowe poprzez tą organizację148. I w tym 

przypadku można wymienić kilka państw, które mają pozycję dominującą w UE a także mogą 

ją przenieść na unię energetyczną i w ten sposób realizować swoje interesy narodowe. Jednym 

z państw, które mogą obrać pozycję hegemona to przede wszystkim Republika Federalna 

Niemiec. Państwo to już teraz realizuje wiele wizji, które są przede wszystkim korzystne dla 

jego interesu narodowego.  

Według realistów unia energetyczna może być postrzegana jako niepotrzebny twór, 

gdyż państwo samodzielnie ma podejmować decyzje o właściwych działaniach w celu 

zapewnienia własnego bezpieczeństwa. Jednak unia energetyczna oraz współpraca w zakresie 

energii może stać się środkiem, który doprowadzi do osiągnięcia celów polityki energetycznej 

państwa. Jakie zatem są perspektywy na utworzenie unii energetycznej według nurtu 

realistycznego? Prawdopodobnie w takim układzie tylko czołowe państwa UE będą miały taką 

 
145 M. Ruszel, Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymiar teoretyczny i praktyczny,  Wydawnictwo Rambler, 

Warszawa 2014, s. 51-52. 
146 M. Orłowska, Neorealistyczne interpretacje procesu integracji europejskiej, Historia i Polityka nr 11 

(18)/2014, s. 51. 
147 Ibidem. 
148 Ibidem.  
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moc przebicia aby poprzez działania unii energetycznej realizować także własne cele i interesy. 

Państwa Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej musiałyby pójść na kompromis w 

przypadku gdyby narzucona polityka energetyczna nie odpowiadała ich interesom. Kwestie 

solidarności w ramach unii energetycznej w rozpatrywanej teorii nie miałyby odniesienia – dla 

realistów liczą się własne interesy narodowe. Wobec tego nie można mówić o powodzeniu 

koncepcji unii energetycznej gdyż nie spełniałaby jednego z głównych założeń.  

Liberalizm natomiast najbliższy jest procesom integracyjnym. W swojej pierwotnej 

formie zakładał skłonności człowieka do integracji, w tym także międzynarodowej149. W tym 

nurcie pojęcie „interesu narodowego” nie ma takiego znaczenia jak w przypadku realizmu. 

Wynika to z założeń tej szkoły i ich poglądów na miejsce państwa w systemie stosunków 

międzynarodowych. W podejściu tym akcentuje się pluralizm interesów przy zasadniczym 

braku idei przewodniej w rodzaju interesu narodowego150. W tym przypadku nacisk stawiany 

jest na współzależność i międzynarodowy wymiar gospodarki wolnorynkowej. Dlatego ta 

teoria jest bliska założeniom integracyjnym oraz koncepcji unii energetycznej. W tym 

przypadku interes narodowy nie zależy jedynie od państwa a od realizacji interesów wspólnych 

społeczności międzynarodowej.  W przypadku szkoły liberalnej unia energetyczna ma szansę 

zaistnieć w formie, która została zaproponowana przez Komisję Europejską.  Dodatkowo idea 

solidarności pomiędzy państwami członkowskimi wpisuje się w tą  koncepcję. Państwa 

członkowskie współpracując w ramach pięciu filarów unii energetycznej mają szansę 

wypracować wolny rynek energii. Mają świadomość, że są od siebie zależne i tylko w ramach 

wspólnej unii energetycznej mają szansę na wzmocnienie swojego bezpieczeństwa 

energetycznego.  

Wyzwaniem dla realizacji unii energetycznej jest pogodzenie interesów narodowych 

państw i ich partykularnych interesów na rzecz solidarności i dążenia do wspólnych celów. W 

tym aspekcie wyzwanie stanowi podział UE na dwa bloki – państwa Europy Środkowo-

Wschodniej, które w większości uzależnione są od dostaw surowców z Rosji (rys.1), oraz 

państwa Europy Zachodniej, które mają zdywersyfikowane dostawy surowców – zarówno trasy 

dostaw jak i dostawców. Implikuje to sytuację, w której te dwa bloki państw mają odmienne 

interesy co przekłada się na nieporozumienia na forum UE. Państwa, które znajdują się od 

Niemiec na Wschód Europy potrzebują wzmocnienia mechanizmów solidarnościowych na 

wypadek przerw w dostawach, potrzebują dywersyfikacji dostawców, zmniejszenia kosztów 

 
149 M. Orłowska, Neorealistyczne…. op. cit. s. 49. 
150 D. Kabat-Rudnicka, Pojęcie…, op. cit. S. 18. 
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surowców (często państwa te więcej płacą za surowce energetyczne, gdyż uzależnienie 

powoduje zwiększenie stawek zarówno za ropę jak i za gaz ze Wschodu). Natomiast państwa 

Europy Zachodniej stawiają sobie coraz ambitniejsze cele dotyczące zmniejszania emisji, 

wprowadzania odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacji gospodarki co dla państw 

Europy Środkowo-Wschodniej nie stanowi priorytetu. Generuje to wyzwanie w zakresie 

pogodzenia interesów dwóch odmiennych grup państw o innych priorytetach.  

 

 

Rysunek 3 Import rosyjskiego gazu ziemnego do UE w 2016 r. 

 

Źródło:  https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/gaz-z-rosji-kto-w-ue-importuje-go-najwiecej/cgqs17j 

Solidarność energetyczna została wpisana w pierwszy filar unii energetycznej nie z 

przypadku – jest istotnym czynnikiem warunkującym powodzenie koncepcji. Jednak biorąc 

pod uwagę ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej i wydarzenia na forum UE, ciężko 

jest mówić o solidarności a kompromisy wypracowywane są z wielkimi trudnościami. 

Najdobitniejszym przykładem na ukazanie sytuacji w UE jest Brexit, do którego doszło 
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31.01.2020 r. Brexit spowodował także liczne wątpliwości co do kształtu dalszej współpracy 

energetycznej pomiędzy UE a Wielką Brytanią, gdyż wiele z priorytetowych projektów PCI 

zakładało także inwestycje na terenie Wielkiej Brytanii. Kruchość UE jako organizacji 

przekłada się na problemy w każdym sektorze i stanowi wyzwanie nie tylko dla unii 

energetycznej, sektora energetycznego ale także całej UE. Dodatkowo w ostatnich latach 

nastąpiło osłabienie oddziaływania poglądów przemawiających za integracją europejską. Ta 

stagnacja w tej kwestii ma także ogromny wpływ na dalsze kroki podejmowane w ramach 

integracji sektorowych. Młode pokolenia nie widzą potrzeby głębszej integracji, powstają nowe 

ruchy nastawione na interesy narodowe i zamknięte na dalszą potrzebę integracji europejskiej 

co może w przyszłości poważnie zaszkodzić całej UE. Nastawienie to może wynikać z faktu, 

że młodzi ludzie nie zawsze mają świadomość i wiedzę o początkach integracji europejskiej i 

pobudkach ludzi, którzy ją zapoczątkowali. Wspólnoty powołano między innymi także w tym 

celu aby nigdy więcej nie doszło do działań wojennych oraz aby integracja europejska 

zapewniła długotrwały pokój151.  Warto także zaznaczyć, że stabilność UE jako organizacji jest 

istotna także ze względu na koncepcję budowania unii energetycznej. Nie można realizować 

nowych projektów na niestabilnym gruncie.  

Kolejną kategorią wyzwań są wyzwania dotyczące infrastruktury energetycznej, w 

dodatku w wielu aspektach. Po pierwsze, aby unia energetyczna mogła zostać utworzona 

konieczne są inwestycje w infrastrukturę oraz przyspieszone realizacje projektów 

infrastrukturalnych. To właśnie wymiar infrastrukturalny jest dla unii energetycznej jednym z 

poważniejszych wyzwań i stanowi warunek powodzenia jej realizacji gdyż to na połączeniach 

infrastruktury energetycznej ma opierać się unia energetyczna. Aby faktycznie zrealizować 

założenia unii energetycznej i utworzyć wspólny rynek energii oraz wdrożyć realnie działające 

mechanizmy solidarnościowe należy jak najszybciej realizować projekty infrastrukturalne 

łączące państwa członkowskie. W „Strategii ramowej na rzecz stabilnej unii energetycznej 

opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu” jest zapisane, że celem unii 

energetycznej jest umożliwienie energii przepływania pomiędzy państwami ponad granicami 

krajów a więc stworzenie z energii piątej swobody UE. Aby to zrealizować należy po pierwsze 

zwiększyć inwestycje w połączenia międzysystemowe pomiędzy państwami członkowskimi 

oraz zlikwidować tzw. wyspy energetyczne, czyli państwa i regiony, które są odizolowane od 

połączeń sieci energetycznych z innymi państwami. Sprowadza się to do jak najszybszych 

 
151 Komisja Europejska, W dobie pokoju – początki współpracy, https://europa.eu/european-union/about-

eu/history/1945-1959_pl, (dostęp: 22.03.2020). 
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realizacji projektów wpisanych na listę PCI, które stanowią priorytetowe inwestycje dla 

realizacji unii energetycznej gdyż wzmacniają wzajemne połączenia pomiędzy państwami. 

Natomiast cel dla połączeń międzysystemowych w zakresie sieci elektroenergetycznych został 

ustanowiony na poziomie 15% w perspektywie do 2030 roku152. Wyzwaniem warunkującym 

powodzenie realizacji unii energetycznej w tym zakresie są przede wszystkim koszty realizacji 

tych projektów oraz tempo ich realizacji.  

Po drugie, paradoksalnie wyzwaniem jest ściśle połączona infrastruktura pomiędzy 

państwami członkowskimi poprzez wzgląd na możliwości odczuwania awarii jednego z 

elementów infrastruktury w jednym z państw nawet kilkaset kilometrów dalej. W tym miejscu 

jako przykład można przytoczyć awarię systemu, która spowodowała ogromny blackout na 

skalę europejską. W jednym z Niemieckich portów została wyłączona linia wysokiego napięcia, 

aby statek mógł bezpiecznie pod nią przepłynąć.  Energia została przekierowana na pozostałe 

linie co spowodowało poważne zakłócenie w połączonych systemach UCTE. Zakłócenie to 

doprowadziło do podziału systemu niemieckiego, a w dalszej kolejności podziału systemów 

UCTE na trzy części (zachód, północny wschód i południowy wschód)153. W każdej z części 

występowały inne częstotliwości odchylenia oraz wystąpiło niezbilansowanie mocy. I tak w 

przypadku regionu północnego-wschodu (w jego skład wchodziła Polska) wystąpiła znaczna 

nadwyżka mocy powodująca wzrost częstotliwości powyżej 50,69 Hz. W przypadku części 

obejmującej południowy wschód wystąpił umiarkowany deficyt mocy powodujący spadek 

częstotliwości do ok. 49,70 Hz. Najtrudniejszą sytuację miała Francja, która wchodziła w skład 

części zachodniej. Tam wystąpił znaczny deficyt mocy powodujący spadek częstotliwości do 

ok. 49,00 Hz i aktywizację automatyki SCO  powodującej samoczynne wyłączenia odbiorców. 

W samej Francji bez energii pozostało 5 mln osób154. Braki energii odczuli także obywatele 

Belgii, Holandii, Włoszech i Hiszpanii. Jeśli w tym aspekcie nie zostaną podjęte odpowiednie 

środki, które zabezpieczyłyby odczuwanie takich awarii przez inne państwa, powyższe 

wyzwanie może się przeistoczyć w zagrożenie. 

Jednym z poważniejszych wyzwań dla realizacji unii energetycznej są koszty realizacji 

unii energetycznej, które można rozpatrywać w kilku aspektach. Przede wszystkim można 

 
152 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów, Komunikat w sprawie rozwoju sieci energetycznych w Europie, COM(2017) 718 final, 
Bruksela, dnia 23.11.2017 r. s 13. 
153 European Regulators’ Group for Electricity and Gas, ERGEG Final Report, The lessons to be learned from 

the large disturbance in the European power system on the 4th of November 2006,. Bruxelles 2007, s.4. 
154 Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej, Awaria w listopadzie 2006: należy wyciągnąć ważne wnioski, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_07_110, (dostęp:12.03.2020). 
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rozpatrywać je w kilku wymiarach – koszty związane z  połączeniami transeuropejskimi takimi 

jak inwestycje w infrastrukturę przesyłową transportującą nośniki energii z państw trzecich do 

UE, połączenia transgraniczne pomiędzy państwami członkowskimi oraz inwestycje w 

infrastrukturę a także wszystkie inne działania w państwach członkowskich związane z 

przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną państw. 

Zarówno koszty związane z inwestycjami transeuropejskimi jak też koszty związane z 

połączeniami pomiędzy państwami oraz przejściem wszystkich państw członkowskich na 

gospodarkę niskoemisyjną opartą na OZE można liczyć w miliardach euro. W tym miejscu 

warto wspomnieć, że koszty związane zarówno ze zwiększeniem połączeń 

międzysystemowych jak i z przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną będą się różnić 

zależnie od państwa i prowadzonej przez nie dotychczasowej polityki energetycznej oraz 

dotychczasowego mixu energetycznego W pierwszym przypadku istnieją regiony w UE, które 

posiadają ściślejsze połączenia pomiędzy państwami oraz regiony, które takich połączeń 

posiadają bardzo mało. Generować to będzie różne koszty związane z inwestycjami  w tym 

zakresie w państwach członkowskich. Jednak w perspektywie kompleksowej dobrze połączone 

międzysystemowo i zintegrowane sieci transeuropejskie są nieodzowne, aby transformacja 

energetyki zakończyła się powodzeniem.  Szacuje się, że do 2030 r. w ramach modernizacji i 

rozbudowy europejskich sieci energetycznych konieczne będą inwestycje o wartości około 180 

mld euro155. Analogicznie sytuacja wygląda także w odniesieniu do kosztów związanych z 

przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną ale w tym miejscu sytuacja zależna jest od 

dotychczasowych mixów energetycznych. Państwa, które wcześniej rozpoczęły przechodzenie 

na OZE i w których OZE w tym momencie stanowi większy procent koszyków energetycznych 

poniosą w perspektywie kilku kolejnych lat mniejsze koszty niż państwa, które opierały swoją 

gospodarkę na paliwach kopalnych (m.in. Polska). Jak oszacowano w przypadku Polski koszty 

związane z osiągnięciem neutralności energetycznej wyłącznie w sektorze energetycznym 

wynosiłyby od 300 do 400 mld zł156. Stanowi to o wiele większą wartość niż w przypadku 

innych państw członkowskich. W tym przypadku konieczne są działania aby sprawiedliwie 

dofinansować państwa, których wydatki będą większe. Płaszczyzna ta stanowi poważne 

wyzwanie dla tworzonej unii energetycznej i może negatywnie wpłynąć na jej realizację – 

 
155 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów, Komunikat w sprawie rozwoju sieci energetycznych w Europie, COM(2017) 718 final, 
Bruksela, dnia 23.11.2017 r. s.1  
156 Minister powiedział ile Polska potrzebuje na transformację energetyczną, 

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/transformacja-energetyczna-w-polsce-koszty/qhh9lke (dostęp: 
07.05.2020). 
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poprzez konflikty oraz w wyniku niezadowolenia państw może dojść do odstąpienia tych 

państw od realizacji projektu.   

Konieczne jest także przeanalizowanie koncepcji unii energetycznej w dobie dzisiejszej 

sytuacji międzynarodowej jaką zmieniła pandemia koronawirusa. Pandemia ma ogromny 

wpływ w skali globalnej na kształtowanie się sytuacji na arenie międzynarodowej i 

wewnątrzpaństwowej na wielu płaszczyznach – ma wpływ na podejmowane decyzje 

polityczne, gospodarkę państw oraz generuje poważne wyzwania społeczne. Zasadne jest 

zatem przeanalizowanie jak ta sytuacja może wpłynąć na tworzoną unię energetyczną. 

Wraz z wybuchem pandemii podejrzewano, że diametralnie zmienią się priorytety UE 

– podejrzewano, że polityka energetyczno-klimatyczna oraz tworzona unia energetyczna nie 

będzie stanowić priorytetu dla działań podejmowanych przez UE. Pierwotnie faktycznie 

najistotniejszą sprawą były kwestie związane z ochroną życia Europejczyków oraz zapewnienie 

ochrony zdrowia ludzi. Zmiana struktury strategicznych wyzwań i odwrócenie uwagi od 

koncepcji unii energetycznej mogło negatywnie wpłynąć na jej tworzenie oraz kształt. W celu  

zrealizowania unii energetycznej ściśle ze sobą połączonej, konieczne są szybkie decyzje 

polityczne i podejmowanie zdecydowanych kroków i działań.  

Obecna sytuacja odbiła się i jeszcze poważniej odbije się na gospodarkach państw 

członkowskich UE.  Przez kilka tygodni została wstrzymana działalność wielu firm, instytucji 

oraz organów co spowodowało stagnację a w niedługim okresie recesję gospodarczą na 

historyczną skalę157. Przedsiębiorcy zmuszeni byli zamknąć swoje firmy ze względu na 

ograniczenia mające na celu zmniejszenie liczby zakażeń. Sytuacja ta odbiła się bardzo boleśnie 

zarówno na gospodarce państw jak też na jego obywatelach pozbawionych czasami jedynego 

źródła utrzymania. Generuje to poważne problemy społeczne, w tym wzrost bezrobocia a tym 

samym wzrost ubóstwa społecznego oraz energetycznego. Dodatkowo państwa zmuszone są 

przekazać ogromne kwoty w postaci tarcz antykryzysowych dla przedsiębiorców aby 

wstrzymać proces zamykania się i ogłaszania upadłości firm oraz dla szpitali i instytucji 

publicznych w celu zakupu środków ochrony indywidualnej oraz preparatów do dezynfekcji. 

Wszystkie powyższe działania bardzo obciążają budżety państw.  

Bardzo istotną kwestią na którą należy zwrócić uwagę są zaprezentowane stanowiska 

państw wobec sytuacji zagrożenia. W pierwszym okresie pandemii gdy rosła gwałtownie liczba 

 
157 Prognoza gospodarcza z wiosny 2020 r.: głęboka i niejednakowo przebiegająca recesja oraz niepewne 

ożywienie gospodarcze, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_799 
(dostęp:11.05.2020). 
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zachorowań we Włoszech i państwo to nie radziło sobie z tym problemem, nie uzyskało 

pomocy od UE ani państw członkowskich. Sytuacja ta pokazała, że idea solidarności dobrze 

brzmi jednak nie odzwierciedla tego rzeczywistość. Kolejne tygodnie pokazały także, że w 

sytuacji zagrożenia państwa w dalszym ciągu stawiają własne interesy ponad interes wspólny 

co wpisuje się w realistyczną szkołę w dziedzinie nauk o stosunkach narodowych. To wszystko 

pozwala na wysnucie wniosku, że w przypadku trudności z tworzeniem i realizacją unii 

energetycznej lub w przypadku zagrożenia państwa także będą realizować własne interesy i 

stawiać je ponad interesem wspólnym.  

Podsumowując, sytuacja związana z pandemią na świecie stanowiła poważne wyzwanie 

dla koncepcji unii energetycznej. W celu sprostania wyzwaniu dotyczącemu solidarności to 

właśnie ta sytuacja dała możliwości wykazania jak ta idea odnosi się do rzeczywistości. 

Pomimo faktu, że początki pandemii pokazały brak solidarności i jedności w UE unia 

energetyczna realizowana była nieustannie. Bez wątpienia powodzenie w tej kwestii 

pozwoliłyby na wzrost zaufania do UE a tym samym do inicjatyw przez nią podejmowanych.   

 

2.2. Zagrożenia dla realizacji unii energetycznej 

W niniejszym podrozdziale podstawową kwestią jest prawidłowe zidentyfikowanie 

zagrożeń. Zagrożenia definiuje się jako „działania lub sentencje zdarzeń, które po pierwsze, 

drastycznie zagrażają i to w relatywnie krótkim czasie, jakości życia ludności państwa oraz po 

drugie, zagrażają istotnym zawężeniem opcji wyboru i działania rządów”158. Są wyznacznikiem 

poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa ale także można je odnieść do całej Unii 

Europejskiej oraz koncepcji budowy unii energetycznej i tym samym określić jakie są 

możliwości na jej realizację.  

Biorąc powyższą definicję pod uwagę, jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla 

budowy unii energetycznej są decyzje polityczne państw członkowskich i prowadzona przez 

nie polityka, w tym energetyczna. Państwa członkowskie poprzez swoje działania i 

podejmowane decyzje mogą realnie zagrozić powodzeniu koncepcji unii energetycznej. 

Kwestia ta jest nierozerwalnie połączona z „solidarnością energetyczną”, która została 

przeanalizowana w pierwszej części niniejszego rozdziału. Natomiast w tym miejscu autorka 

 
158 M. A. Levy, Is the Environment a National Security Issue?, „International Security” 1995, tom 20, nr 2, s. 40; 

M. Pietraś, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie, Lublin 1996, s. 26. 
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przeanalizuje podejmowane przez państwa członkowskie działania i decyzje polityczne, które 

mogą realnie zagrozić powodzeniu koncepcji unii energetycznej.  

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla powodzenia realizacji unii energetycznej jest 

prowadzona przez Republikę Federalną Niemiec polityka energetyczna i podejmowane 

niektóre decyzje oraz inwestycje. Główne zagrożenie odnosi się do relacji Niemiec z Federacją 

Rosyjską. Mając na uwadze, że Unia Europejska podejmuje działania mające na celu 

uniezależnienie się od dostaw w kierunku wschodniego RFN utrzymuje stosunki bilateralne  z 

Federacją Rosyjską i podejmuje takie działania, które nie wpisują się w politykę energetyczną 

UE. Uniezależnienie się od dostaw z Rosji oraz zwiększenie dywersyfikacji dostawców jest 

także wpisane w pierwszy filar unii energetycznej. Natomiast działania podejmowane przez 

Republikę Federalną Niemiec wskazują na odmienny kierunek – na wzmocnienie współpracy 

i dalsze inwestycje pozwalające na zwiększenie przesyłu surowca z Rosji do UE.  

Współpraca ta wynika głównie z faktu, że RFN to największa gospodarka UE oraz 

pozycja na forum UE jest dominująca. Natomiast współpracę tych dwóch państw w zakresie 

energii można nazwać strategicznym partnerstwem159 ze względu na fakt, jakie stosunki i 

działania wiążą te dwa państwa. Niemcy to państwo, które jest największym importerem paliw 

stałych w UE importują zarówno ropę i gaz ziemny ale także węgiel. Głównym dostawcą 

surowców jest Rosja a dzięki dobrym stosunkom ceny tych surowców dla tego państwa są na 

niskim poziomie. Implikuje to sytuację, w której działania realizowane przez Niemcy stoją w 

sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi przez tworzoną unię energetyczną. . Istotną kwestią 

jest także fakt, że Niemcy razem z Federacją Rosyjską inwestują w nowe projekty, które nie 

sprzyjają ani koncepcji solidarności energetycznej ani zmniejszaniu uzależnienia od dostaw z 

Rosji. 

W tym miejscu warto przywołać najgłośniejszą inwestycję ostatnich lat – najpierw Nord 

Stream a następnie Nord Stream 2 i jego lądowa odnoga – gazociąg OPAL. Inwestycje te 

wywołały burzliwą dyskusję na forum UE gdyż budowa tego gazociągu była korzystna dla 

państw „Starej Unii” ze względu na dywersyfikację tras dostaw z Rosji oraz zmniejszenie 

uzależnienia od państw tranzytowych a także ograniczenie ryzyka przerw w dostawach z 

kierunku wschodniego. Natomiast omijając terytorium państw tranzytowych pozbawiała je 

opłat, które państwa te mogłyby pobrać za tranzyt surowca a więc stwarza zagrożenie dla 

bezpieczeństwa energetycznego tych państw. UE  wyznaczyła sobie jako cel osłabienie pozycji 

 
159 J. Trubalska, Solidarność…, op. cit. s. 111. 
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Rosji na europejskim rynku gazu gdyż dalszy wzrost uzależnienia od dostaw z tego kierunku 

mógłby spowodować niebezpieczne konsekwencje m.in. możliwość szantażu energetycznego, 

tym bardziej, że większość państw Europy Wschodniej jest uzależniona w bardzo dużym 

stopniu od dostaw rosyjskiego gazu. Nord Stream 2 dałby Rosji możliwość wstrzymania dostaw 

gazu do tych państw nie narażając na przerwy w dostawach głównych odbiorców w Europie 

Zachodniej160. W skutek tego państwa Europy Wschodniej byłyby zmuszone do kupowania 

gazu po większej cenie lub mogłyby zostać zmuszone do innych ustępstw. Podobna sytuacja 

zaistniała w przypadku lądowego odcinka Nord Stream – gazociągu OPAL biegnącego przez 

terytorium Niemiec wzdłuż polskiej granicy. Gazprom wraz z RFN starali się o zgodę na 

zwiększenie zarezerwowanej przepustowości gazociągu, która została wydana przez KE w 

2016 r. jednak po zaskarżeniu decyzji TSUE stwierdził jej nieważność ze względu na 

naruszenie zasady solidarności energetycznej.  

Inwestycje te są zatem sprzeczne z koncepcją unii energetycznej, której pierwszym 

filarem jest „bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie”. państwa powinny działać 

solidarnie aby wzajemnie zwiększać swoje bezpieczeństwo energetyczne. Nie powinno się 

podejmować działań inwestycyjnych, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu 

innych państw członkowskich gdyż jest to sprzeczne z ideą solidarności i wzajemnego zaufania. 

Inwestycje tego rodzaju mogą realnie zagrażać powodzeniu koncepcji unii energetycznej gdyż 

wprowadzają nieporozumienia i konflikty pomiędzy państwami. Nie można mówić o tworzeniu 

spójnej unii energetycznej mówiącej jednym głosem na arenie międzynarodowej kiedy 

konflikty wewnętrzne uniemożliwiają podejmowanie jakichkolwiek działań.  

Dodatkowo, polityka energetyczna Niemiec jest niespójna - z jednej strony Niemcy 

głośno nawołują do zwiększania dywersyfikacji dostaw surowców oraz zwiększenia swojej 

niezależności energetycznej dzięki inwestowaniu w OZE, a jednocześnie prowadzą intensywną 

politykę energetyczną z Federacją Rosyjską. Warto wspomnieć, że firmy energetyczne RFN 

inwestują w poszukiwanie i eksploatację złóż na terenie Rosji oraz w rozwój tamtejszego 

sektora energetycznego. W zamian za zgodę na inwestycje Niemcy umożliwiają Rosji również 

wejście ze swoim kapitałem na rynek Unii Europejskiej. Przykładem takiej sytuacji są 

 
160 Zob. E. Paszkiewicz, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w sektorze gazu ziemnego, Przegląd 

Geopolityczny, 23, s. 138. 
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wydarzenia z 2014 roku. Wówczas Gazprom przejął od BASF dużą część infrastruktury 

służącej do przesyłu gazu, w tym podziemne magazyny „błękitnego paliwa”161.  

Biorąc pod uwagę pozycje Niemiec zarówno polityczną jak i ekonomiczną w UE, która 

ma zasadniczy wpływ na budowanie wspólnej, unijnej polityki energetycznej należy 

stwierdzić, że unia energetyczna będzie kształtowana w dużej mierze tak, jak Niemcy 

postanowią. Rola Niemiec bezsprzecznie jest dominująca, a biorąc pod uwagę powyższe 

kwestie kierunek i perspektywy unii energetycznej mogą budzić niepokój dla państw Europy 

Środkowo-Wschodniej. Stosunki Rosji z Niemcami, jako podmiotem o największym znaczeniu 

politycznym w Europie, nie są więc kwestią jedynie dwustronną, ponieważ rzutują one na 

całokształt działań podejmowanych przez państwa członkowskie162. Prowadzenie bilateralnych 

stosunków pomiędzy tymi dwoma państwami prowadzi do wielu nieporozumień pomiędzy 

„Starą Unią” a blokiem państw Europy Środkowo-Wschodniej, które uzależnione są w dalszym 

ciągu  od dostaw surowców z Rosji.  

Warto w tym miejscu wspomnieć także o polityce energetycznej prowadzonej przez 

drugie najbardziej liczące się państwo w UE – Francji. Federacja Rosyjska utrzymuje 

wzmożone relacje z Francją z ze względów gospodarczych oraz politycznych – Francja należy 

do G8, G20, jak i Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli ugrupowań zrzeszających najpotężniejsze 

gospodarki świata. Podobnie jak w przypadku Niemiec, Francja posiada siłę przebicia oraz 

wpływ na prowadzoną politykę UE. Z drugiej strony Francja posiada gospodarkę o odmiennej 

strukturze niż Niemcy, przez co polityka Rosji wobec niej również charakteryzuje się pewną 

specyfiką163.  

Francja prowadzi skuteczną politykę samowystarczalności energetycznej. Dzięki 

inwestycjom w energię jądrową oraz OZE jest jednym z najmniej uzależnionym państw. 

Dodatkowo Francja posiada bardzo dobrze zdywersyfikowaną strukturę dostaw z każdego 

kierunku.  Odnośnie umów na dostawy z państw trzecich preferuje umowy bilateralne dzięki 

którym może wynegocjować korzystniejsze warunki cenowe164. Wobec powyższego, Federacja 

Rosyjska traktuje Francję preferencyjnie – zgadza się na korzystne dla niej ceny gazu. 

Natomiast poprzez te działania oczekuje, że Francja stanie się sojusznikiem oraz 

 
161 D. Brodacki, Partnerstwo gazowe Federacji Rosyjskiej z Republiką Federalną Niemiec oraz Republiką 

Francuską, Polityka Energetyczna 2017, Tom 20, Zeszyt 1, s. 26. 
162 Ibidem, s. 24.  
163 Ibidem. s. 29. 
164 J. Trubalska, Koncepcja Unii Energetycznej – wyzwania i perspektywy rozwoju, [w:] J. Gryz, A. Podraza, M. 

Ruszel, Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, Warszawa 2018, s. 153. 
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sprzymierzeńcem w kwestiach interesujących Rosję. Polityka Rosji na terenie UE sprowadza 

się do osłabienia jedności i solidarności w ramach UE a tym bardziej w ramach unii 

energetycznej. Zagrożeniem dla jej powodzenia są właśnie relacje bilateralne pomiędzy 

znaczącymi państwami UE a Rosją, która nie chce dopuścić do wypracowania wspólnego 

stanowiska. Istnieje zagrożenie, że w przypadku gdy Francja i Niemcy zdecydują się na 

stosunki bilateralne z Rosją koncepcja unii energetycznej pozostanie jedynie koncepcją, gdyż 

to te państwa mają największą siłę przebicia i wyznaczają oraz stymulują prowadzoną w 

ramach UE  politykę. Natomiast zantagonizowane Francja oraz Niemcy oznaczają słabość Unii, 

a w kontekście bardzo rozbieżnych interesów tych państw konsensus jest bardzo trudny do 

wypracowania165. 

Jednym z państw, którego decyzje polityczne mogą zaszkodzić utworzeniu unii 

energetycznej są także Węgry i prowadzona przez nie polityka energetyczna odnośnie Rosji. 

Działania Węgier, które zmierzają cały czas w kierunku dalszego uzależniania się od dostaw 

gazu z Rosji stoją w jawnej sprzeczności z koncepcją unii energetycznej. Uzależnienie Węgier 

od Rosji w kwestii importu gazu ziemnego w 2018 r. wynosiło aż 86%166 natomiast nie są 

podejmowane żadne działania aby to uzależnienie zmniejszać. Wręcz przeciwnie, Węgry cały 

czas priorytetowo traktują dywersyfikowanie tras dostaw (ominięcie Ukrainy) a nie 

dywersyfikację dostawców. Potwierdza to fakt, że od 2017 r. Węgry deklarowały chęć 

przystąpienia do projektowanego w tym czasie gazociągu Turkish Stream. Gazociąg ten 

transportuje rosyjski gaz do Turcji a następnie jego odnoga ma doprowadzać gaz do 

zainteresowanych państw Europy Południowej i Południowo-Wschodniej. Istotną kwestią jest 

fakt, że gazociąg ten nie podlega regulacjom prawnym UE dlatego, że formalnie gazociąg 

kończy bieg w Turcji, a jego odnoga będzie przesyłać gaz dalej do Europy167. Wobec 

powyższego nie będą dotyczyć go zasady trzeciego pakietu energetycznego a gazociąg ten ma 

być narzędziem do umocnienia pozycji Gazpromu na unijnym rynku. 

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest stwierdzenie, że polityka energetyczna Węgier 

jest coraz bardziej zależna od Rosji i dąży do jeszcze większego uzależnienia. Na uwagę 

zasługuje także fakt, że przed większością ważnych spotkań międzynarodowych przywódcy 

 
165 D. Brodacki, Partnerstwo…, op. cit. S. 31.  
166 Cena niezależności. Dlaczego Budapeszt świadomie pogłębia uzależnienie od Rosji? 

https://www.energetyka24.com/cena-niezaleznosci-dlaczego-budapeszt-swiadomie-poglebia-uzaleznienie-od-
rosji-analiza, (dostęp:21.05.2020). 
167 D. Héjj, Polityka energetyczna Węgier uzależniona od Rosji, Komentarze Instytutu Europy Środkowej nr 83 

(83/2019), s. 1. 
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Węgier i Rosji spotykają się na konsultacjach na których potwierdzone są działania dotyczące 

polityki energetycznej168. Rząd Węgier opiera się na założeniu, że Niemcy, budując gazociąg 

Nord Stream 2, prowadzą taką samą politykę energetyczną jak Węgry. Poniekąd założenie jest 

słuszne – jeśli jedno z państw członkowskich może przeciwstawiać się wyznaczonym celom 

UE i unii energetycznej to dlaczego innym państwom nie wolno? Wobec powyższego należy 

ocenić czy działania te zmierzają we właściwym kierunku. Z punktu widzenia państw – 

realizują one własne interesy narodowe i dążą do wzmocnienia własnego bezpieczeństwa 

narodowego. Jednak brak zdolności do wypracowania wspólnych działań stwarza realne 

zagrożenie dla koncepcji unii energetycznej. W sytuacji, gdy wszystkie państwa będą 

prowadzić własne polityki i sprzeczne działania zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu 

innych państw członkowskich nie może być mowy o stworzeniu spójnej unii energetycznej 

dlatego podejmowane decyzje polityczne oraz realne działania w tym zakresie stwarzają 

najpoważniejsze zagrożenie dla koncepcji unii energetycznej.  

Powyższe zagrożenia mogą zdecydować o tym, czy koncepcja unii energetycznej 

zostanie zrealizowana. Jednak specyfiką zagrożeń jest ich nagły czas wystąpienia – mogą 

pojawić się w każdej chwili o różnym stopniu oddziaływania na powodzenie koncepcji unii 

energetycznej. Aby zrealizować unię energetyczną należy przede wszystkim nie podejmować 

działań sprzecznych z ideą solidarności oraz zagrażających bezpieczeństwu energetycznemu 

jednego z państw członkowskich. Kiedy zostaną wyeliminowane działania negatywne będzie 

można mówić o powodzeniu realizacji unii energetycznej. 

 

2.3. Szanse dla realizacji unii energetycznej 

Jak zostało wspomniane na wstępie rozdziału, szanse to możliwości powodzenia w 

jakiejś sprawie lub zaistnienia pożądanych okoliczności. Przed unią energetyczną stoi wiele 

szans, wiele czynników sprzyja jej realizacji ale przede wszystkim to unia energetyczna jest 

szansą - szansą dla jednoczącej się Europy. Wracając do początków Unii Europejskiej to 

właśnie sektor energetyczny był tym, który zapoczątkował integrację europejską. Dwie z trzech 

Wspólnot dotyczyły bezpośrednio sektora energetycznego a w następnych latach także EOG 

często poruszała kwestie energetyczne. Sektor energetyczny był sektorem od którego można 

było rozpocząć integrację spill over. Poprzez współpracę kilku państw w zakresie energii 

konieczna była wspólna regulacja pozostałych sektorów i przepisów prawnych. Tak jak kiedyś 

 
168 Ibidem, s. 2.  
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energia mogła spowodować integrację w modelu spill over, tak i dzisiaj koncepcja unii 

energetycznej zostaje rozszerzona poza sektor energetyczny i odnosi się także do budownictwa, 

przemysłu, transportu, sektora cyfrowego i finansowego. 

Wracając jednak do szans dla realizacji unii energetycznej, pierwszą z nich jest na 

pewno prowadzona polityka klimatyczna oraz cele, które UE wyznaczyła sobie w związku z 

przeciwdziałaniem zmianom klimatu – przede wszystkim w związku z Porozumieniem 

Paryskim z 2015 r., z projektem Europejskiego Zielonego Ładu zakładającego, że do 2050 r. 

UE stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu oraz wiążącymi celami przyjętymi przez 

Radę w 2014 r. oraz zwiększonymi w 2018. Obecnie do 2030 r. wiążącymi celami są: 

● ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do 

poziomu z 1990 r.) 

● zwiększenie do co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

całkowitym zużyciu energii 

● zwiększenie o co najmniej 32,5 proc. efektywności energetycznej169. 

 Należy zwrócić uwagę, że działania mające wspomóc dążenia do tego celu zostały 

wpisane w koncepcje unii energetycznej przede wszystkim w filarze dot. zwiększenia 

efektywności energetycznej (III filar), oraz dekarbonizacji gospodarki (IV filar). Wskazuje to 

na znaczącą rolę unii energetycznej w dążeniu do wyznaczonych celów klimatycznych. Biorąc 

pod uwagę, że UE bardzo aktywnie działa na arenie międzynarodowej w tym zakresie stwarza 

to wielką szansę na realne powodzenie utworzenia unii energetycznej – stanowi impuls do 

podejmowanych działań. Zrealizowanie celów polityki klimatycznej UE będzie zależało od 

stworzenia unii energetycznej jako instrumentu mogącego wspomóc osiąganie wyżej 

wymienionych założeń. Istotną kwestią jest także fakt, że UE dąży do uzyskania pozycji lidera 

w technologiach OZE a ostatni z filarów, który dotyczy badań naukowych oraz innowacji 

znacznie wzmocniłby tę dziedzinę oraz przyspieszyłby osiągnięcie celów klimatycznych. 

Kolejną z szans, jaka daje dodatkowy impuls do podejmowanych działań jest tworzenie 

od lat 80-tych wspólnego rynku. Poprzez wszystkie pakiety legislacyjne na przestrzeni lat 

próbowano utworzyć w pełni zintegrowany rynek jednak w dalszym ciągu nie jest osiągnięty 

ten poziom integracji jaki zakładano. Jednak wszystkie działania jakie zostały podjęte do tej 

pory przyczyniają się do realizacji celu jakim jest utworzenie wspólnego rynku a tym samym 

 
169 Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030…  
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przyczyniają się do realizacji koncepcji unii energetycznej gdyż obecnie stworzenie 

wewnętrznego rynku energii dalej jest jednym z priorytetów unijnej polityki energetycznej. 

Wobec tego unia energetyczna jest nie tylko celem ale także narzędziem do wzmocnienia 

mechanizmów, które umożliwiłyby lepszą integrację rynków.  

Jedną z szans dla realizacji unii energetycznej są bezsprzecznie ambicje UE do 

wzmocnienia swojej roli na arenie międzynarodowej. 28 odrębnych polityk energetycznych nie 

ma takiej mocy przebicia jak jedna unia energetyczna, która mówi jednym głosem. Poprzez 

utworzenie unii energetycznej, UE wzmocniłaby swoją rolę na arenie międzynarodowej jako 

największy importer energii. Jednak w tym momencie stworzenie jednolitej, ściśle połączonej 

unii energetycznej jest problematyczne. W tym miejscu warto przeanalizować jedną  z 

koncepcji, zakładającą najpierw integrację regionalną a następnie całościową. Byłby to etap 

pośredni w budowie unii energetycznej, który ułatwiłby zbliżenie polityk państw najpierw w 

obszarze regionalnym a w następnym etapie jako całości unii energetycznej. Państwa 

sąsiadujące najczęściej już mają połączenia infrastrukturalne między sobą a i relacje bilateralne 

są na wyższym poziomie. Implikuje to sytuację, w której państwom tym łatwiej rozbudować 

sieci i połączenia na taki poziom, aby w szybkim czasie zapewnić sobie pomoc w razie kryzysu 

dostaw. Dopiero kolejnym etapem byłaby jedna spójna unia energetyczna mówiąca jednym 

głosem, o silnych połączeniach infrastrukturalnych w ramach w pełni zintegrowanego rynku 

energii. Podział na dwa etapy integracji wydaje się być zasadny w kontekście pogłębiania 

integracji. Dodatkowo warto przeanalizować w tym miejscu koncepcję „Europy wielu 

prędkości”. Za twórcę tej koncepcji uważa się Willy’ego Brandta170.Twierdził on, że z powodu 

silnych różnic gospodarczych Europa potrzebuje polityki stopniowania w rozwoju integracji171. 

Założeniem koncepcji jest wzmocniona współpraca części państw członkowskich w 

dziedzinach, w których chcą dalej pogłębiać integracje między sobą tym samym nie zmuszając 

innych państw do przyjmowania tych samych uregulowań.  Państwa, które nie są gotowe lub 

nie chcą w danej chwili integrować się w tej dziedzinie mają swobodę wyboru przystąpienia w 

odpowiednim dla siebie czasie. Podstawę koncepcji i główny warunek jej powodzenia stanowił 

fakt, że wszystkie państwa muszą przyjąć te same postanowienia jednak czas realizacji 

pozostawał do decyzji państw. 

 
170 M. Raczyńska, Integracja w dobie kryzysu – pogłębianie czy poszerzanie?, [w:] A. Kirpsza, G. Stachowiak 

(red.), Kryzys w Unii –Unia w kryzysie?, Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 85. 
171 Ibidem.  
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Z jednej strony rozwiązanie to pozwoliłoby pójść niektórym z państw członkowskich 

znacznie naprzód z integracją w wielu dziedzinach, w tym także w sektorze energetycznym. 

Jednak z drugiej strony spowodowałoby to dezintegrację UE i rozbieżności w stosowaniu prawa 

i procedur co jest sprzeczne z ideą jedności i spójności UE. Publicysta Financial Times 

Wolfgang Münchau, stwierdził, że „Unia Europejska została skonstruowana jako monolit. 

Utknęła w ramach prawnych, które, będąc dla każdego, jednocześnie nie spełniają oczekiwań 

nikogo. Wyjściem z pułapki jest zaakceptowanie procesu dezintegracji, po której nastąpi 

reintegracja”172. Warto się zgodzić z tą wypowiedzią w kontekście ram prawnych i odnieść je 

na grunt sektora energetycznego. Te same przepisy prawne dla każdego z państw będą stanowić 

inne konsekwencje. Także postanowienia prowadzonej polityki energetyczno-klimatycznej 

stanowią inne konsekwencje dla każdego z państw – trudniej przeprowadzić transformację z 

sektora węglowego na OZE w państwie, które od lat wykorzystuje ten surowiec i ma jego 

rezerwy oraz pokłady (np. w Polsce) niż w państwie , które od lat jako główne źródło energii 

wykorzystuje inny nośnik. Określenie tych samych ram prawnych i terminów do osiągania 

wskaźników generuje inne koszty w tych dwóch państwach nie wspominając także o innych 

czynnikach składających się na przeprowadzenie tej transformacji. Dodatkowo, warto 

przeanalizować jak wyglądałaby „Europa różnych prędkości” odnośnie polityki klimatycznej. 

Część państw, najbardziej proekologicznych kontynuowałaby osiąganie celów ograniczenia 

emisji natomiast te państwa, które nie przystąpiły mogą przystąpić w odpowiednim dla siebie 

czasie. Jakie miałoby to skutki? Po pierwsze optymalne przechodzenie na OZE pozwoliłoby na 

znaczne oszczędności w budżetach państw. Jednak skutkiem dla unii energetycznej byłby 

rozpad jej koncepcji i podstawowych założeń tj. integracji wszystkich 28 polityk krajowych. 

Natomiast szansą w tej koncepcji jest fakt, że poprzez chwilową dezintegrację może nastąpić 

reintegracja - jak wspomina w powyższej wypowiedzi Wolgang Münchau. Integracja ta po 

pierwsze byłaby wolniejsza jednak byłaby dobrowolna, nie narzucona sztucznie dla wszystkich 

państw co stwarzałoby możliwości lepszego przygotowania się do tych procesów niektórych 

państw członkowskich. Naturalna integracja pozwoliłaby także na obniżenie generowania 

wysokich kosztów energii dla tych państw, które nie są gotowe w tym momencie na 

transformację energetyczną w takim tempie jakie proponuje UE. Dodatkowo „Europa wielu 

prędkości” z pewnością będzie lepsza niż „Europa dwóch prędkości”, dzieląca UE na dwa 

bloki, o których zostało wspomniane w części dotyczącej wyzwań tj. „Państwa Nowej UE” 

 
172 A. Czepiel, Odkłamując Europę wielu prędkości, https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-

kategorii/rotator/odklamujac-europe-wielu-predkosci/, (dosęp:23.03.2020). 
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oraz „Państwa Starej UE”. Z drugiej strony zarówno jedna jak i druga koncepcja stanowi 

zagrożenie dla państw Europy Środkowo-Wschodniej – wraz z pogłębianiem się integracji w 

różnym tempie państwa, które nie dołączą do tej integracji będą coraz bardziej państwami 

peryferyjnymi. Stwarza to realne zagrożenie dla idei jedności i spójności UE. 

Dodatkową szansą na utworzenie ściśle połączonej pod względem infrastrukturalnym 

unii energetycznej są instrumenty finansujące. Przede wszystkim wspomniany już wcześniej 

instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF), który jest głównym 

instrumentem finansującym projekty o statusie PCI do roku 2020. W kolejnej edycji 

instrumentu na lata 2021-2027 UE chce przeznaczyć na ten cel 42,3 mld euro, w tym na 

wsparcie inwestycji w ogólnoeuropejskie sieci infrastruktury transportowej – 30,6 mld euro, 

energetycznej – 8,7 mld euro i cyfrowej – 3 mld euro173. W tej perspektywie finansowej 

program przyczyni się do dalszej budowy wspólnego rynku energii oraz ulepszy 

interoperacyjność energetycznych sieci transgranicznych i międzysektorowych. Będzie stawiać 

także na finansowanie projektów, które przyczyniają się do obniżenia emisji, zwiększenia 

efektywności energetycznej oraz na projekty transgraniczne w dziedzinie energii 

odnawialnej174. Komisja Europejska podaje, że 60 % budżetu instrumentu „Łącząc Europę” 

przyczyni się w szczególności do realizacji celów klimatycznych zgodnie ze zobowiązaniami 

UE wynikającymi z porozumienia paryskiego. Dlatego warto przeanalizować na jakie 

inwestycje i sektory energetyczne zostają przeznaczone środki z niniejszego funduszu.   

 
173Można się ubiegać o unijne środki z instrumentu "Łącząc Europę", 

https://www.cire.pl/item,195111,1,0,0,0,0,0,mozna-sie-ubiegac-o-unijne-srodki-z-instrumentu-laczac-
europe.html (dostęp: 20.03.2020). 
174 „Łącząc Europę”: Coreper potwierdza wspólne rozumienie wypracowane z Parlamentem w sprawie 

przedłużenia programu, https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2019/03/13/connecting-
europe-facility-coreper-confirms-common-understanding-with-the-parliament-on-extending-the-programme/, 
(dostęp: 20.03.2020) 
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Rysunek 4 - Finansowanie poszczególnych sektorów z funduszy instrumentu "Łącząc Europę" w mln euro 

 

Źródło: European Comission,  The Connecting Europe Facility. Investing in European networks. Five years supporting European 
infrastructure. July 2019. 

Jak widać na powyższej grafice dofinansowaniem objęte są te sektory, które promowane są 

jako niskoemisyjne i proekologiczne. Natomiast projekty z sektora ropy naftowej, gdzie 6 

inwestycji wpisanych jest na listę projektów PCI, czyli o szczególnym znaczeniu dla 

bezpieczeństwa energetycznego UE takiego dofinansowania nie dostały. W tym miejscu widać 

szczególny nacisk na ochronę środowiska, który wywiera UE.  

Niemniej jednak, dzięki temu instrumentowi zostanie zapełniona luka inwestycyjna w 

Europie oraz będzie on generował miejsca pracy i wspierał wzrost gospodarczy175. Dodatkowo 

to właśnie ten instrument jest szansą na realizację unii energetycznej gdyż bez środków 

finansowych nie byłoby możliwości realizacji tak wielu projektów. Warto wspomnieć, że 

dzięki połączeniu w jednym instrumencie trzech sektorów, które są ze sobą powiązane 

zapewnia kooperację i synergię projektów. Warto w tym miejscu przytoczyć wypowiedź 

Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za unię energetyczną. Maroš 

Šefčovič, stwierdził, że „od czasu porozumienia paryskiego konieczne jest tworzenie powiązań 

między sektorami. Nowy instrument „Łącząc Europę” będzie służyć jeszcze większej synergii 

między sektorami transportu, energii i technologii cyfrowych, aby zmaksymalizować wpływ 

transformacji energetyki. Ponadto zwiększony budżet i możliwość łączenia z innymi 

instrumentami pomoże Europie utrzymać pozycję światowego lidera projektów 

innowacyjnych, takich jak inteligentne sieci lub magazynowanie energii”176. Instrument Łącząc 

 
175 Komisja Europejska, Budżet UE dla przyszłości, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/budget-june2018-cef_pl.pdf, (dostęp: 20.03.2020). 
176 CEF 2021-2027. Ponad 30 mld euro na transport, https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/cef-

20212027-ponad-30-mld-euro-na-transport-63087.html, (dostęp: 20.03.2020). 



82 
 

Europę pozwoli na poprawienie wzajemnych powiązań systemów energetycznych w UE i 

uczyni je bardziej odpornymi na ewentualne zakłócenia w dostawach, a także sprawi, by były 

bardziej inteligentne i lepiej objęte cyfryzacją177. Wielowymiarowe działania inwestycyjne 

stwarzają szansę na realne powodzenie realizacji unii energetycznej.  

Instrument „Łącząc Europę” jak już zostało wspomniane jest głównym instrumentem 

finansującym projekty PCI (Projects of common interest),  które z kolei są szansą na utworzenie 

prawdziwie połączonej unii energetycznej pod względem infrastrukturalnym. Aby unia 

energetyczna funkcjonowała w takiej formie jaką zakłada się w Strategii ramowej na rzecz 

stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu konieczne 

są zarówno inwestycje finansowe w infrastrukturę energetyczną jak również przyspieszone 

procedury uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych (nieprzekraczalny termin – 

trzech i pół lat).  Projekty te mogą także liczyć na przeprowadzenie szybszych i lepszych 

konsultacji społecznych oraz uzyskania lepszych i szybszych ocen oddziaływania na 

środowisko. Projekty te mają jeden właściwy organ krajowy, który będzie działać jako punkt 

kompleksowej obsługi wniosków o pozwolenia i decyzje, rozpatrywania przez organy 

 
177 Budżet UE dla przyszłości… 
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regulacyjne podziału kosztów transgranicznych w zależności od korzyści netto dla 

poszczególnych Państw Członkowskich, 

Jednak aby projekt mógł uzyskać status PCI musi spełnić pewne kryteria. Przede 

wszystkim inwestor musi wykazać, że projekt  jest niezbędny do realizacji co najmniej jednego 

z priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej a płynące z niego korzyści 

przewyższają koszty. Projekt musi mieć charakter transgraniczny tj. musi dawać znaczące 

korzyści przynajmniej dwóm państwom członkowskim. Dodatkowo musi przyczyniać się do 

zwiększania bezpieczeństwa dostaw, konkurencyjności i integracji rynku energii oraz do 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Komisja Europejska sporządza listę projektów co 2 

lata. Ostatnia została sporządzona w październiku 2019 r. Na liście znajduje się 149 projektów: 

100 przesyłu i magazynowania energii elektrycznej w ramach 4 priorytetowych korytarzy, 32 

Źródło: European Comission,  The Connecting Europe Facility. Investing in European networks. Five 

years supporting European infrastructure. July 2019. 

Rysunek 5 - Finansowanie według kraju ze środków "Łącząc Europę" 2014-2020 dla sektora 
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sieci gazowe w ramach 4 priorytetowych korytarzy, 6 projektów naftowych w ramach jednego 

priorytetowego korytarza a także 6 wdrożeń inteligentnych sieci i 5 transgranicznych sieci 

dwutlenku węgla w ramach dwóch priorytetowych obszarów tematycznych178. Dzięki 

korzyściom płynącym ze statusu PCI unia energetyczna ma szansę na przyspieszoną realizację.  

Warto także wspomnieć o instrumencie, który generuje inwestycje w UE - to Europejski 

Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Został utworzony w 2015 r. na mocy 

rozporządzenia179 w celu napędzenia inwestycji w UE po kryzysie gospodarczym i 

finansowym. Fundusz pomaga uruchamiać środki publiczne, także z budżetu unijnego, by 

pobudzić prywatne inwestycje w różnorodne projekty realizowane w UE w tym na 

infrastrukturę – również energetyczną, efektywność energetyczną i odnawialne źródła 

energii180. EFIS jest instrumentem, który pozwala na finansowanie projektów z podwyższonym 

poziomem ryzyka gdyż stanowi gwarancję budżetową UE zapewniająca grupie EBI ochronę 

pierwszej straty181. W grudniu 2017 r. Rada przedłużyła działalność Europejskiego Funduszu 

na rzecz Inwestycji Strategicznych do grudnia 2020 r. i zwiększyła cel inwestycyjny do 500 

mld EUR, gwarancję z unijnego budżetu do 26 mld EUR i udział Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego do 7,5 mld EUR182. W art. 9 Rozporządzenia EFIS zostały wymienione jakie 

działania mogą zostać wsparte z ramienia EFIS. Do projektów dla sektora energetycznego będą 

to działania wspomagające rozwój sektora energetycznego zgodnie z priorytetami unii 

energetycznej, w tym bezpieczeństwem dostaw energii, a także z ramami polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2020, 2030 i 2050. W szczególności będą to inwestycje propagujące 

używanie lub dostawy energii odnawialnej; inwestycje w efektywność energetyczną i 

oszczędności energii (ze szczególnym naciskiem na ograniczanie popytu za pomocą 

zarządzania popytem i modernizacji budynków) oraz inwestycje w rozwój i modernizację 

infrastruktury energetycznej (zwłaszcza połączeń międzysystemowych, inteligentnych sieci 

 
178 Kluczowe projekty infrastruktury transgranicznej, 

https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/projects-common-interest/key-cross-border-infrastructure-
projects_en?redir=1, (dostęp: 20.03.2020).  
179 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego 
i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) 
nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, (Dz. U. UE L 169/1, 01.07.2015) 
180 Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-

growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_pl, 
(dostęp: 21.03.2020).  
181 Ibidem. 
182 Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFS), 

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/, (dostęp: 
21.03.2020).  
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energetycznych na poziomie dystrybucji, magazynowania energii i synchronizacji sieci). Przez 

niemal 5 lat funkcjonowania EFIS wsparł wiele inwestycji, które nie mogłyby uzyskać wsparcia 

z innych instrumentów ze względu na podwyższone ryzyko. Wsparcie finansowe łącznie 

poszerzono do 500 mld euro183. Jednak miał też swoje słabe strony – zarzucano, że środki 

zostały przekazane dla niewłaściwych regionów (Francja, Hiszpania, Włochy) oraz, że za mało 

środków zostało przekazanych na inwestycje wspierające transformację energetyczną184. 

Niemniej jednak stanowi wartość dodaną dla realizacji także unii energetycznej i szansę na 

przyspieszone inwestycje, które wspomogą jej budowę. Warto dodać, że w przyszłej 

perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027   wszystkie instrumenty finansujące zostaną 

zebrane w ramach jednego instrumentu inwestycyjnego – InvestEU. Jest on poniekąd 

kontynuacją EFIS ale w poszerzonej formie. Stworzenie jednego spójnego programu przynosi 

korzyści skali. Osiąga większą dywersyfikację ryzyka, ma bardziej zintegrowane zarządzanie i 

jest w stanie włączyć polityki międzysektorowe do głównego nurtu, łącząc wiele instrumentów 

w jedną strukturę185. Były przewodniczący KE Jean-Claude Juncker stwierdził, że: „w ciągu 

najbliższych dziesięciu lat program ten umożliwi uruchomienie co najmniej 650 mld euro na 

inwestycje w przyszłość Europy, w jej gospodarkę i jej obywateli”186.  

W ramach segmentu pierwszego tj. „zrównoważonej infrastruktury” będą 

dofinansowywane także projekty energetyczne. Komisja proponuje, by zarezerwować na 

InvestEU 15,2 mld euro natomiast gwarancje będą sięgać wysokości 38 mld euro. Ponadto od 

każdego partnera finansowego oczekuje się wniesienia części środków na każdą transakcję, co 

da łączną szacunkową kwotę 9,5 mld euro, więc łączna gwarancja wyniesie około 47,5 mld 

euro187. Wobec tych kwot z których mogą korzystać przedsiębiorcy spodziewa się, że 

przyciągną oni także innych inwestorów prywatnych i publicznych co pozwoli wygenerować 

nawet 650 miliardów euro nowych inwestycji. Podobnie jak w przypadku EFIS, InvestEU także 

ma postać partnerstwa z Grupą EBI. Dodatkowo Fundusz InvestEU można łączyć z dotacjami 

lub instrumentami finansowymi, lub obydwoma, finansowanymi z centralnie zarządzanego 

budżetu Unii lub z funduszu innowacyjnego systemu handlu emisjami UE (ETS)188. InvestEU 

 
183 Za wcześnie, by ogłaszać sukces Planu Junckera?, https://www.euractiv.pl/section/polityka-

regionalna/news/za-wczesnie-by-oglaszac-sukces-planu-junckera/, (dostęp: 21.03.2020) 
184 Ibidem.  
185 Program InvestEU. Pytania i odpowiedzi, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_4010, (dostęp: 21.03.2020) 
186 Zielone światło dla InvestEU, https://ec.europa.eu/poland/news/190419_innvestEU_pl, (dostęp: 

21.03.2020).  
187 Program InvestEU Pytania i odpowiedzi… 
188 Ibidem.  
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jest szansą na inwestycje w projekty sprzyjające realizacji unii energetycznej gdyż w jego filary 

wpisuje się jej koncepcja. W poprzednich latach EFIS odegrał znaczącą rolę w poprawieniu 

konkurencyjności rynku oraz przyciągnięciu inwestycji sektora prywatnego. Na mocnych 

fundamentach tego instrumentu można stwierdzić, że InvestEU może znacznie przyczynić się 

do przyspieszenia realizacji celów zawartych w „Strategii ramowej”. 

Unia energetyczna jest także szansą na osiągnięcie celów klimatycznych założonych 

przez UE do 2030 r. a następnie do 2050 r. gdyż działania te wpisują się w jej priorytety i 

stanowią także jej główny cel. Jak już zostało wspomniane w I rozdziale, to właśnie w tym 

kierunku zmierza unia energetyczna – do osiągnięcia założonych celów polityki klimatycznej. 

Analizując jej priorytety podane w Strategii ramowej… aż dwa z nich bezpośrednio się odnoszą 

do polityki klimatycznej tj. priorytet trzeci – efektywność energetyczna i priorytet IV - 

dekarbonizacja gospodarki. Dodatkowo rozwijanie OZE dodatkowo pokazuje, że unia 

energetyczna będzie narzędziem do osiągnięcia wiążących celów polityki klimatycznej.  

Podsumowując, przed unią energetyczną stoi wiele zagrożeń, wyzwań i szans. Od 

działań państw członkowskich będzie zależało w jakiej formie zostanie zrealizowana unia 

energetyczna lub czy w ogóle zostanie utworzona. Warto w tym miejscu rozważyć i spróbować 

odpowiedzieć na pytanie: czy koncepcja unii energetycznej ma realną szansę powodzenia? W 

dużej mierze będzie to zależało od państw członkowskich i ich skłonności do kompromisów. 

Na chwilę obecną kompromisy wypracowywane są w trudnościami. Sprzeczne interesy 

narodowe państw widoczne są na niemal każdej płaszczyźnie podejmowanych inicjatyw 

energetycznych w ramach unii energetycznej. Najbardziej jednak sprzeczności są widoczne w 

filarach dotyczących transformacji energetycznej - niektóre z państw zmuszone są do pójścia 

na szerokie ustępstwa, które stoją w sprzeczności z interesem narodowym. Dodatkowo 

zagrożenia związane z decyzjami politycznymi niektórych z czołowych państw UE poważnie 

stawiają pod znakiem zapytania koncepcję unii energetycznej. Jednak biorąc pod uwagę, takie 

szanse jak dążenie przez UE do realizacji polityki klimatycznej, dążenie do budowy wspólnego 

rynku energii oraz ambicje UE do wzmocnienia swojej roli na arenie międzynarodowej można 

stwierdzić, że koncepcja ta stanowi dużą wartość dla UE i że będzie dokładać wszelkich starań 

aby stała się rzeczywistością.  

Jako podsumowanie niniejszego rozdziału odpowiednim będzie w tym miejscu 

zamieszczenie cytatu z wypowiedzi wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej  Maroša 

Šefčoviča: „Realizacja unii energetycznej zakończy się sukcesem jedynie wówczas, gdy 
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wszyscy będziemy dążyć do tego samego”189. W tej wypowiedzi zawarte jest największe 

wyzwanie, od którego zależy powodzenie koncepcji – od solidarności i zmierzania w tym 

samym kierunku polityki energetycznej gdyż to od woli państw i ich działań zależy powodzenie 

realizacji unii energetycznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
189 Unia energetyczna ma się dobrze. Czas na mobilizację społeczeństwa,  https://biznesalert.pl/ke-unia-

energetyczna-sie-dobrze-czas-mobilizacje-spoleczenstwa/ (dostęp: 03.032020) 
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ROZDZIAŁ III. ZAŁOŻENIA UNII ENERGETYCZNEJ 

Główny cel unii energetycznej został określony w Komunikacie Komisji Europejskiej 

pn. „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce 

w dziedzinie klimatu”190. W dokumencie wskazano, że celem unii energetycznej jest 

„zapewnienie konsumentom w UE – gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – 

bezpiecznej, zrównoważonej, konkurencyjnej energii po przystępnych cenach”. Ponadto unia 

energetyczna jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed UE w sektorze energetycznym m.in. 

dotyczącymi zmiany klimatu, zmniejszenia zależności energetycznej od dostaw surowców 

energetycznych oraz w zakresie starzejącej się infrastruktury energetycznej. Stworzenie w pełni 

funkcjonującej unii energetycznej pomoże pobudzić unijną gospodarkę, zwiększy 

bezpieczeństwo energetyczne UE, wypełni zobowiązanie do walki ze zmianą klimatu oraz 

zapewni konsumentom i firmom większy wybór dostawców energii a także obniży ceny 

poprzez wzrost konkurencji na rynku. W myśl dokumentu unia energetyczna powinna opierać 

się na pięciu wzajemnie uzupełniających się filarach. Są to: bezpieczeństwo energetyczne, 

solidarność i zaufanie; zintegrowany wewnętrzny rynek energii; efektywność energetyczna; 

obniżenie emisyjności gospodarki oraz badania naukowe, innowacje i konkurencyjność. W 

takiej też kolejności zostały przeanalizowane wyżej wymienione płaszczyzny. W niniejszym 

rozdziale zostały przeanalizowane zdaniem autorki  najważniejsze kwestie i cele w 

poszczególnych priorytetach wymienione w „Ramowej strategii na rzecz stabilnej unii 

energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”191.  

 

3.1.Bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie  

Pierwszym filarem, który stanowi fundament idei unii energetycznej jest 

„Bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie”. Analizę wato rozpocząć w pierwszej 

kolejności od zdefiniowania pojęcia „bezpieczeństwa energetycznego”. Przyjęcie jednej, 

ogólnej definicji jest problematyczne ze względu na interdyscyplinarny charakter pojęcia. 

Bezpieczeństwo w pojęciu ogólnym jak wskazuje R. Riedel jest „zarówno stanem, procesem, 

celem, potrzebą, jak i wartością”192. Biorąc powyższe pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne 

będzie definiowane dla każdego z tych czynników inaczej. Dodatkowo, pojęcie 

 
190 Strategia ramowa… 
191 Ibidem. 
192 R. Riedel, Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnej securitologii, [w:] P. Mickiewicz, P. Sokołowska, 
(red.) Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s.15.  
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bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego ma także charakter subiektywny co 

dodatkowo komplikuje stworzenie uniwersalnej definicji bezpieczeństwa energetycznego a 

tym samym jego oceny dla wszystkich podmiotów według tych samych kryteriów gdyż zależy 

od oceny rzeczywistości i sposobu percepcji a czynniki obiektywne nie determinują go w 

pełni193. Potwierdza to także Jerzy Stańczyk - według niego bezpieczeństwo jest wówczas, gdy 

„nie występują jednocześnie: rzeczywiste zagrożenie (czynnik obiektywny) i jego poczucie 

(czynnik subiektywny)194. Najdobitniej pokazuje tą zależność przykład podany przez Marcina 

Kaczmarskiego „może się zdarzyć, że kraj, który importuje całość surowców, będzie się czuł 

bezpieczny, a kraj tylko częściowo zależny od importu będzie uważał się za zagrożony”195. 

Kwestią, która ma tutaj szczególne znaczenie jest rozgraniczenie dwóch pojęć – zależności i 

współzależności. W pierwszym przypadku, państwo uzależnione od dostaw ma poczucie 

zagrożenia natomiast w drugim przypadku, gdy pomiędzy państwem producentem a 

konsumentem występuje współzależność, państwo-konsument ma poczucie bezpieczeństwa 

gdyż wie, że producentowi także zależy na rynku zbytu surowców196. Zatem niemożliwym jest 

aby wypracować jedną, szczegółową definicję, obejmującą wszystkie czynniki warunkujące 

bezpieczeństwo energetyczne dla każdego podmiotu.  

Jednak można wyróżnić kilka podstawowych definicji, które najdobitniej wpisują się w 

zdefiniowanie tego pojęcia.  Jedną z podstawowych jest definicja, podana przez 

Międzynarodową Agencję Energetyczną, według której bezpieczeństwo energetyczne to 

„nieprzerwana dostępność źródeł energii po przystępnej cenie”197. Warto podkreślić, że 

definicja ta zawiera dwa podstawowe czynniki, które muszą być obligatoryjnie spełnione aby 

można  było mówić o bezpieczeństwie energetycznym. Pierwszy to tzw. klasyczny element 

definiujący198 mówiący o  nieprzerwanej dostępności do źródeł energii. Energia musi być 

dostępna ciągle w sposób nieprzerwany. Drugim czynnikiem jest przestępna cena – 

bezpieczeństwo energetyczne nie istnieje w przypadku, gdy cena energii jest rażąco wysoka.  

Problematyką bezpieczeństwa energetycznego zajmował się także D. Yergin – 

amerykański ekonomista, który stwierdził, że „celem bezpieczeństwa energetycznego jest 

 
193 I. Przybojewska, Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, Wydawnictwo C. H. Beck,  Warszawa 2017, s. 2.  
194 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa,  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii 
Nauk, Warszawa 1996, s. 18. 
195 M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwo WAiP, Warszawa 2010, s. 17. 
196 Ibidem. 
197 International Energy Agency, What is energy security?, https://www.iea.org/areas-of-work/ensuring-energy-
security (dostęp: 08.04.2020).  
198 I. Przybojewska, Znaczenie … op. cit., s. 31.  

https://tezeusz.pl/wydawnictwo/instytut-studiow-politycznych-polskiej-akademii-nauk
https://tezeusz.pl/wydawnictwo/instytut-studiow-politycznych-polskiej-akademii-nauk
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zapewnienie odpowiedniego i pewnego poziomu dostaw energii po rozsądnych cenach, w 

sposób który nie zagraża podstawowym wartościom i celom państwowym”199.  

Komisja Europejska w wydanej w 2000 r. zielonej księdze zatytułowanej „W kierunku 

europejskiej strategii bezpieczeństwa dostaw energii” definiuje bezpieczeństwo energetyczne  

jako „nieprzerwaną fizyczną dostępność produktów energetycznych na rynku, po przystępnej 

dla wszystkich konsumentów cenie, w poszanowaniu środowiska i z zapewnieniem 

zrównoważonego rozwoju”200 a więc włączony zostaje do definicji bezpieczeństwa 

energetycznego aspekt ekologiczny. Natomiast w kolejnej Zielonej Księdze z 2006 roku 

Komisja Europejska podkreśliła dwa aspekty bezpieczeństwa energetycznego. Pierwszym z 

nich jest bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, które można osiągnąć za pomocą 

zmniejszenia popytu, dywersyfikacji źródeł i dostaw energii. Drugim natomiast jest fizyczne 

bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej, które polega na zapobieganiu i eliminowaniu 

uszkodzeń i awarii201. W tym aspekcie szczególne znaczenie ma infrastruktura przesyłowa ale 

także magazynująca, wytwórcza oraz dystrybucyjna202. Należy podkreślić, że bezpieczeństwo 

energetyczne jest procesem dynamicznym. Jego zapewnienie zależy także od elementów, które 

w relatywnie szybkim czasie się zmieniają. Dlatego istotną kwestią jest ciągłe podejmowanie 

działań na rzecz jego zapewniania. Projekt unii energetycznej jest właśnie narzędziem, które 

ma służyć jako gwarant tego bezpieczeństwa, dlatego w pierwszym filarze unii energetycznej 

zawarte jest to pojęcie.  

Komisja Europejska w opracowanej „Strategii ramowej”203 zawarła kilka założeń, jakie 

powinny zostać osiągnięte w zakresie pierwszego filaru. Po pierwsze – wzmocnienie 

dywersyfikacji dostaw zarówno w zakresie źródeł energii jak również tras dostaw oraz 

dostawców. Dywersyfikacja to klucz w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego UE. 

Działania dywersyfikujące mają przede wszystkim na celu zapewnienie pewnych dostaw 

energii oraz zmniejszenie podatności państw UE na zewnętrzne kryzysy energetyczne204. W 

tym celu jako priorytet Komisja wskazuje ukończenie budowy Południowego Korytarza 

 
199 D. Yergin, Energy Security in the 1990s, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1988-09-
01/energy-security-1990s (dostęp: 28.05.2020).  
200 Komunikat Komisji Europejskiej, Zielona Księga, W kierunku europejskiej strategii bezpieczeństwa dostaw 
energii, COM/2000/0769 final, Bruksela 29.11.2000. 
201Komisja Europejska, Zielona Księga. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i 
bezpiecznej energii, Bruksela 2006, s. 9, 22 
202 I. Przybojewska, Znaczenie…, op. cit. s. 6. 
203 Strategia ramowa… 
204 A. Kucharska, Rola Niemiec w Unii Europejskiej w kontekście budowy unii energetycznej, „Sprawy 
Międzynarodowe” 2018, nr 2, s. 198. 
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Gazowego, którego budowa rozpoczęła się już w marcu 2015 roku205. Gaz znad Morza 

Kaspijskiego pozwoli na dywersyfikację zarówno dostawców jak też tras dostaw a co więcej 

wzmocni bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich gdyż jego trasa przebiega z 

pominięciem Federacji Rosyjskiej. Południowy Korytarz Gazowy może z pewnością 

konkurować z magistralami Gazpromu – przede wszystkim gazociągiem Turecki Potok.  

Następnie Komisja Europejska proponuje utworzenie centrów obrotu ciekłym gazem 

(LNG) czyli tzw. hubów gazowych w regionie Europy Północnej, Europy Środkowej i 

Wschodniej oraz węzeł gazowy w regionie Morza Śródziemnego. Rynek LNG, który 

dynamicznie się rozwija pozwala na znaczną dywersyfikację zarówno dostawców jak też tras 

dostaw oraz stanowi alternatywę dla tradycyjnych gazociągów. Dlatego Komisja Europejska w 

„Strategii ramowej”  zakłada zbadanie potencjału LNG również jako alternatywy w sytuacjach 

kryzysowych związanych z przerwami dostaw surowca gazociągami. W dokumencie 

zaznaczono, że unia energetyczna ma na celu wzmocnienie wykorzystania LNG, rozbudowy 

niezbędnej infrastruktury transportowej łączącej punkty dostępu LNG z rynkiem wewnętrznym 

i zapewnienie takiej ilości zmagazynowanego gazu aby w razie przerw w dostawach 

wystarczyło w okresie zimowym. Dodatkowo ciekły gaz może przyspieszyć transformację 

energetyczną gdyż jako paliwo, które jest znacznie mniej emisyjne niż pozostałe kopalne źródła 

energii może zastąpić je w transporcie oraz w zakresie dostaw ciepła i energii.  

Realizacja kosztownych projektów infrastrukturalnych wymaga znacznych nakładów 

pieniężnych dlatego Komisja Europejska w „Strategii ramowej” zapowiedziała wykorzystanie 

wszelkich dostępnych wspólnotowych instrumentów finansowania w celu budowy 

infrastruktury energetycznej. W szczególności infrastruktura energetyczna finansowana będzie 

poprzez Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) oraz  Instrument 

„Łącząc Europę”.  

Warto też zauważyć, że w tytule tej części „Strategii ramowej” wpisana jest 

„dywersyfikacja źródeł”. Jednak w dokumencie nie ma zbyt wiele o tym rodzaju dywersyfikacji 

– strategia zawiera w znacznej części jedynie dywersyfikację dostaw gazu ziemnego. Odnośnie 

dywersyfikacji źródeł energii i korzystania z innych nośników wzmianki są śladowe. Pierwsza 

z nich dotyczy sektora ropy naftowej – Komisja podkreśla, że należy ograniczyć jej zużycie. 

Druga wzmianka dotyczy energii jądrowej. UE jest uzależniona od dostaw paliw jądrowych 

więc ważne jest w tym przypadku aby dostawy były zdywersyfikowane. Ostatnia z nich – 

 
205 Więcej na temat Południowego Korytarza Gazowego zawarte jest w rozdziale 5.1. Działania w zakresie 
sektora gazu 
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promująca wykorzystanie OZE, ze względu na to, że wpisuje się w koncepcję unii 

energetycznej. Podkreślony jest fakt, że wykorzystanie OZE zmniejsza zależność importową 

Europy.  

Odnośnie współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, KE podkreśliła w 

„Strategii ramowej” rolę wzajemnej współpracy na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego dla obywateli i przedsiębiorstw w UE. W tym miejscu istotną 

rolę odgrywa przede wszystkim zasada solidarności – państwa członkowskie muszą mieć 

pewność, że w sytuacji kryzysowej mogą liczyć na swoich sąsiadów. Aby wprowadzić wspólne 

zarządzanie kryzysowe, w pierwszym kroku Komisja zaproponuje podczas przeglądu 

rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu, sporządzenie planów 

zapobiegawczych oraz planów działania zarówno na szczeblu unijnym jak też w podziale na 

regiony. Dodatkowo Komisja Europejska zaznaczyła w „Strategii ramowej”, że oceni 

możliwości dobrowolnych wspólnych zakupów gazu w sytuacjach kryzysowych lub gdy 

państwa członkowskie są zależne od jednego dostawcy. W dokumencie nie ma jednak 

informacji w jakiej formie takie wspólne zakupy miałyby się odbywać. Jedną z możliwości jest 

powołanie wspólnego organu, który by się tym zajmował na wzór Agencji Dostaw Euratomu. 

Jednakże mechanizm ten jest silnie umocowany w unijnym prawodawstwie w przeciwieństwie 

do wspólnych zakupów gazu206. Drugą możliwością jest zawieranie porozumień między 

chętnymi państwami członkowskimi, w których określane byłyby między państwami warunki 

zakupu gazu, takie jak czas trwania umowy lub ilość zakupionego gazu.  

Komisja Europejska w „Strategii ramowej” w ramach pierwszego filaru wymienia dalej 

jako priorytet wzmacnianie roli Europy na globalnych rynkach energii. Według założenia 

„Strategii ramowej” zjednoczona UE pod względem energetycznym może podejmować 

bardziej konstruktywny dialog z partnerami spoza UE. W tym miejscu zaznaczona jest chęć 

uzyskania pozycji znaczącego aktora na energetycznej arenie międzynarodowej. UE ma 

aspiracje uzyskać ten status dzięki wzmocnionej współpracy w ramach unii energetycznej. 

Przede wszystkim znajdzie to odzwierciedlenie w umowach handlowych z partnerami – w 

przypadku negocjacji z państwami, które są kluczowe ze względu na bezpieczeństwo dostaw 

Komisja będzie starać się najpierw negocjować szczegółowe przepisy dotyczące energii. 

Będzie to miało wpływ na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Istotne są także 

 
206 Centrum Informacji o Rynku Energii, Eksperci: wspólne zakupy gazu w UE to trudny projekt, 
https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/88666-eksperci-wspolne-zakupy-gazu-w-ue-to-
trudny-projekt, (dostęp: 26.01.2022).  
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strategiczne partnerstwa energetyczne przede wszystkim z takimi państwami jak: Algierią, 

Turcją, Azerbejdżanem,, Turkmenistanem, USA, Kanadą, państwami Bliskiego Wschodu i 

innymi potencjalnymi dostawcami, w tym także z Afryki. W ramach unii energetycznej UE ma 

na celu włączanie Norwegii do swojej wewnętrznej polityki energetycznej. Norwegia ma 

strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego UE gdyż jest drugim co do 

wielkości dostawcą ropy naftowej i gazu ziemnego do UE. W „Strategii ramowej” Komisja 

zwraca także uwagę na przeformułowanie relacji energetycznych z Federacją Rosyjską. Przede 

wszystkim współpraca powinna się opierać na równych warunkach w kwestii otwarcia rynku, 

uczciwej konkurencji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa z korzyścią dla obu stron. Rosja 

jest głównym dostawcą surowców energetycznych do UE, więc relacje z tym państwem mają 

szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich. Odnośnie 

Ukrainy Komisja zaproponowała wzmocnienie strategicznego partnerstwa w zakresie energii – 

zreformowania i ustanowienia odpowiednich ram regulacyjnych dla rynku energii elektrycznej, 

zmodernizowania sieci gazowej oraz zwiększenia efektywności energetycznej Ukrainy. 

Ostatnim z celów w zakresie wzmocnienia roli UE w regionie byłoby także wzmocnienie 

Wspólnoty Energetycznej w tym przede wszystkim w zakresie pełnego wdrożenia unijnego 

dorobku prawnego dotyczącego energii, środowiska i konkurencji, reformy rynku energii i 

pobudzenie inwestycji w sektorze energetycznym.  

Komisja Europejska zauważyła także w „Strategii ramowej” konieczność 

wprowadzenia zmian odnośnie zawierania umów w dziedzinie energii podpisywanymi przez 

państwa członkowskie z państwami trzecimi. Ocenie powinny podlegać umowy jeszcze przed 

podpisaniem umowy czyli ex ante, a nie jak dotychczas było praktykowane – po podpisaniu 

umowy (ex post). Ułatwiłoby to stosowanie prawa UE w relacjach pomiędzy państwami 

członkowskimi a państwami trzecimi oraz pozwoliłoby na uniknięcie ewentualnego nacisku 

politycznego.  

Podsumowując filar pierwszy unii energetycznej dotyczący bezpieczeństwa 

energetycznego, solidarności i zaufania, dywersyfikacja dostaw i źródeł energii koreluje ze 

wszystkimi pozostałymi wymiarami unii energetycznej. Widoczne jest to przede wszystkim w 

sprawniejszym funkcjonowaniu rynków, zmniejszeniu zużycia energii poprzez modelowanie 

odpowiedniego bilansu energetycznego oraz większe wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii207. Przede wszystkim dywersyfikacja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne państw 

 
207 J. Spiridonovs, O. Bogdanova, EU Energy Union: Adjustment to the new development cycle, „Copernican 
Journal of Finance & Accounting” 2017, volume 6, issue 1, s. 93.  
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członkowskich co jest jednym z głównych celów unii energetycznej. Natomiast wzmocnienie 

roli UE na arenie międzynarodowej poprzez mówienie jednym głosem w sprawach energii 

stworzy nowe możliwości uczestnictwa w procesach globalnego rynku energii  

3.2.Zintegrowany wewnętrzny rynek energii  

Wewnętrzny rynek energii tworzony jest w ramach UE od końca lat 80-tych XX 

wieku208. Utworzenie unijnego rynku wewnętrznego w sektorze energii wymaga usunięcia 

szeregu przeszkód i barier w handlu, zbliżenia polityki podatkowej i cenowej oraz środków w 

odniesieniu do norm i standardów, a także wprowadzenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa 

i środowiska naturalnego. Przez niemal 30 lat nie udało się osiągnąć pełnego, kompletnego 

wewnętrznego rynku energii. W momencie tworzenia Strategii ramowej wewnętrzny rynek 

energii nie działał w sposób prawidłowy. W dalszym ciągu sektor energetyczny był 

rozdrobniony, problematyczna była koncentracja na rynku i słaba konkurencja a także 

niewystarczająca liczba inwestycji. Unia energetyczna ma zatem w założeniu dać nowy impuls 

do zakończenia budowy wspólnego rynku dzięki współpracy w ramach realizacji następujących 

kwestii priorytetowych: infrastruktura rynku wewnętrznego: łączenie rynków przez połączenia 

międzysystemowe, realizacja i modernizacja przepisów w zakresie wewnętrznego rynku 

energii, zacieśniona współpraca regionalna w ramach wspólnej polityki UE, nowa oferta dla 

konsumentów oraz ochrona użytkowników podatnych na zagrożenia. Początkowo wewnętrzny 

rynek energii postrzegany był tylko w takich kategoriach jak zostało wyżej wymienione. Jednak 

wraz z rozwojem  koncepcji unii energetycznej i pracą nad osiągnięciem celów klimatycznych 

okazało się, że zintegrowany rynek wewnętrzny jest także szansą na osiągnięcie ambitnych 

celów UE w zakresie klimatu.  

Pierwszym z priorytetowych działań w zakresie budowy wewnętrznego rynku energii 

jest połączenie rynków poprzez połączenia międzysystemowe. W celu realizacji tego działania 

konieczna jest budowa odpowiedniej infrastruktury, która pozwoli na przesył energii pomiędzy 

państwami członkowskimi. W tym zakresie główną rolę odgrywać mają projekty wspólnego 

zainteresowania (Projects of Common Interests – PCI)209. W 2013 r. Komisja Europejska 

wskazała 248 projektów na liście, która jest aktualizowana co 2 lata.  

W 2014 roku na szczycie Rady Europejskiej został określony poziom minimalnych 

połączeń międzysystemowych jaki powinien zostać osiągnięty do 2020 r. pomiędzy państwami 

 
208 A. Czech, Zarys ewolucji wspólnego rynku energii, „Studia Ekonomiczne” nr 123/2012, s. 253-254.  
209 V. Roeben, Towards a European Energy Union: European Energy Strategy in International Law, Cambridge 
University Press 2018, s. 25.  
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członkowskimi. Cel na 2020 r. ustanowiono na poziomie 10% zainstalowanej zdolności 

produkcji energii w państwach członkowskich. Natomiast na rok 2030 cel został podniesiony 

do 15% połączeń międzysystemowych pomiędzy państwami członkowskimi. Aby go 

zrealizować Komisja ma przedstawić sprawozdanie i zaproponować odpowiednie środki. 

Analogiczny próg dotyczący minimalnych połączeń międzysystemowych nie został 

ustanowiony dla sektora gazu. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki tego sektora – 

gazociągi zazwyczaj przebiegają przez kilka granic zanim dotrą do odbiorców.  

Pełna integracja i wysoki poziom wzajemnych połączeń stanowią główny instrument 

stopniowego budowania stabilnej unii energetycznej210. Łączenie rynków ma szczególne 

znaczenie dla unii energetycznej gdyż poprzez połączenie rynków w jeden wewnętrzny rynek 

energii możliwe by było przesyłanie energii pochodzącej z OZE z różnych regionów UE np. 

energii pochodzącej ze słońca w Hiszpanii czy Włoszech lub energii wodnej czy też 

pochodzącej z wiatru. To z kolei umożliwiłoby większe wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii w końcowym zużyciu energii w UE. Rozbudowa międzysystemowej infrastruktury 

przesyłowej jest istotna także z innego względu. Energia pochodząca z OZE jest niestabilna i 

destabilizuje systemy państw, w  których jest intensywnie rozbudowana. Połączenia 

międzysystemowe umożliwią przesyłanie nadwyżek energii wyprodukowanej z OZE do 

państw sąsiednich211.  

Inwestycje w infrastrukturę przesyłową są jednak kosztowne. W tym miejscu istotny 

jest dostęp do finansowania inwestycji także ze środków unijnych z funduszy takich jak 

instrument „Łącząc Europę”, funduszy strukturalnych i inwestycyjnych lub też Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). W ramach EFIS Komisja zapowiada 

utworzenie specjalnego portalu inwestycji, dzięki któremu zwiększy się dostęp do informacji 

dla potencjalnych inwestorów. 

Kolejnym działaniem wymienionym w „Strategii ramowej” jest realizacja i 

modernizacja przepisów w zakresie wewnętrznego rynku energii. Jak słusznie w niej 

zauważono, nie powinno się tworzyć kolejnych aktów prawnych i wprowadzać nowych 

przepisów gdy dotychczasowe nie są w pełni wdrożone w życie i skutecznie realizowane, np. 

kilka państw członkowskich miało problemy z wdrożeniem postanowień trzeciego pakietu, 

 
210 A. Crisan, M. Kuhn, The Energy network: Infrastructure as the Hardware of the Energy Union, [w:]  S. S. 
Andersen, A. Goldthau, N. Sitter, Energy Union. Europe’s New Liberal Mercantilism?, Palgrave Macmillan, 
London 2017, s.165-180.  
211 P. Turowski, Wpływ unii energetycznej na bezpieczeństwo Polski. Wybrane przykłady, „Bezpieczeństwo 
Narodowe” IV/2015, s. 17-18. 
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m.in. Łotwa wdrożyła w pełni trzeci pakiet energetyczny dopiero w 2016 r212. Dlatego w 

pierwszej kolejności konieczne było przede wszystkim wzmocnienie przestrzegania przepisów 

trzeciego pakietu energetycznego w państwach członkowskich oraz reguł konkurencji a 

następnie wprowadzanie czwartego pakietu energetycznego, tzw. pakietu zimowego. 

W ramach trzeciego pakietu energetycznego została powołana Agencja ds. Współpracy 

Organów Regulacji Energetyki (ACER), która miała za zadanie wspomagać krajowe organy 

regulacyjne, w szczególności w kwestiach transgranicznych. Jednak jej kompetencje były zbyt 

wąskie aby mogła wykonywać swoje funkcje należycie przede wszystkim w zakresie regulacji 

jednolitego rynku energii oraz rozwiązywania kwestii transgranicznych. Dlatego Komisja w 

„Strategii ramowej” proponuje aby wzmocnić kompetencje ACER poprzez zwiększenie jej 

uprawnień oraz niezależności od krajowych regulatorów. Unia energetyczna będzie 

funkcjonować prawidłowo tylko wtedy, gdy regulacja rynku energii przyczyni się do sukcesu 

w trzech obszarach. Przede wszystkim jest to integracja rynków krajowych z wewnętrznym 

rynkiem energii UE (IEM), poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz obniżenie 

rachunków za energię213.  

Kolejnymi podmiotami, także powołanymi przez trzeci pakiet energetyczny są: 

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) oraz 

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSO-G). Głównym zadaniem 

tych podmiotów jest promowanie niezawodnej pracy, optymalne zarządzanie oraz 

zrównoważony rozwój paneuropejskiego systemu przesyłowego dla zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw oraz zaspokojenia potrzeb wewnętrznego rynku. Aby sprostać 

wyzwaniom dotyczącym wzmocnionej integracji systemów elektroenergetycznych państw 

członkowskich należy zmodernizować działalność ENTSO-E oraz ENTSO-G i wzmocnić ich 

role w celu wzmocnienia odporności na zagrożenia systemu elektroenergetycznego UE.  

 Aby sprostać wyzwaniom przekształcenia systemu energetycznego Komisja Europejska 

uznała za konieczne stworzenie regionalnych centrów operacyjnych składających się z 

operatorów systemów przesyłowych. W dokumentach Komisji nazywane są jako regionalne 

centra operacyjne (ROCs). Obejmują regiony wyznaczone przez ENTSO-E przy akceptacji 

Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) a do ich zadań należy przede 

 
212 J. Hyndle-Hussein, Łotwa liberalizuje rynek gazu,  https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-02-
17/lotwa-liberalizuje-rynek-gazu, (dostęp: 26.04.2021). 
213 M. C. Labelle, Regulating for Consumers? The Agency for Cooperation of Energy Regulators, [w:] S. S. 
Andersen, A. Goldthau, N. Sitter, Energy Union. Europe’s New Liberal Mercantilism?, Palgrave Macmillan, 
London, s. 147-160. 
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wszystkim wspieranie koordynacji regionalnej działań operatorów systemów przesyłowych 

oraz posiadają kompetencje  związane z pracą systemu, funkcjonowaniem rynku i gotowością 

na wypadek zagrożeń. Rola regionalnych ośrodków jest istotnym krokiem w kierunku 

wzmocnienia współpracy regionalnej w kontekście podejścia do sytuacji kryzysowych. Dzięki 

utworzeniu regionalnych ośrodków skuteczniejsze może być reagowanie na zakłócenia w 

dostawach energii – jako regionalne instytucje o mniejszym zasięgu terytorialnym mają 

większą wiedzę dotyczącą regionu oraz mogą lepiej zanalizować zagrożenia niż 

ogólnoeuropejskie ENTSO-E, dlatego też pożądane jest przyznanie im szerszych kompetencji.  

 Zarówno trzeci jak i czwarty pakiet energetyczny zakłada przyjęcie kodeksów sieci w 

celu zharmonizowania przepływu energii elektrycznej i gazu między różnymi systemami 

przesyłowymi. Kodeksy sieci to zbiór rozporządzeń Komisji Europejskiej i stanowią pośredni 

etap harmonizacji systemów energetycznych UE. Istotnym jest fakt, że wszystkie 

rozporządzenia wprowadzają konkretne rozwiązania niezbędne do wdrożenia wewnętrznego 

rynku energii. Kodeksy sieci mają na celu likwidację barier technicznych i zawierają głównie 

zagadnienia dotyczące przyłączenia do sieci wytwórców i odbiorców, pracy systemu 

energetycznego, działania w związku z zagrożeniem pracy systemu energetycznego, 

zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi, alokacja zdolności przesyłowych i bilansowanie 

energii.  

W pełni funkcjonujący wewnętrzny rynek energii, który zapewnia skuteczne sygnały 

inwestycyjne stanowi szansę na zmniejszenie potrzeby mechanizmów zapewniania zdolności 

wytwarzania energii. Komisja Europejska proponuje aby niektóre elementy, które wymagają 

złożonych działań na pierwszym etapie realizowane były regionalnie co doprowadzi krok po 

kroku do pełnej integracji rynku w całej UE.  

„Strategia ramowa” w dalszej kolejności w ramach priorytetu „w pełni zintegrowanego 

rynku wewnętrznego” wymienia działania skierowane na konsumentów energii – proponuje 

nową ofertę dla konsumentów oraz proponuje działania chroniące użytkowników podatnych na 

zagrożenia w tym przede wszystkim zagrożonych tzw. ubóstwem energetycznym. Zwraca 

uwagę, że konsumenci powinni mieć prawo do wyboru dostawcy energii z innego państwa 

członkowskiego o w tym momencie uniemożliwia mały wybór dostawców oraz uciążliwe 

procedury prawne. Konsument powinien mieć dostęp do zrozumiałych i łatwo dostępnych 

informacji oraz narzędzi, dzięki którym będzie miał świadomość zużycia energii, cen i opłat za 

energię. Główną rolę odgrywać w tym miejscu mają inteligentne liczniki.  
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Komisja Europejska w „Strategii ramowej” proponuje odejścia od cen regulowanych. 

Biorąc pod uwagę, że mają one często za zadanie chronić odbiorców końcowych przed 

wzrostem cen energii wskazuje na zagrożenie skutkami regresywnymi, które mogą pogłębić 

ubóstwo energetyczne podczas znoszenia środków regulacyjnych214. Jednakże taryfy 

regulowane skutecznie zniechęcają do wchodzenia na rynek nowych dostawców co hamuje 

rozwój konkurencji na rynku i tym samym obniżanie się cen. Aby zapobiec szerzeniu się 

ubóstwa energetycznego przy znoszeniu cen regulowanych państwa członkowskie powinny 

przewidzieć mechanizmy ochrony konsumentów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 

np. w postaci nowych stawek solidarnościowych lub upustów w rachunkach za energię.  

Podsumowując, w ramach budowy wewnętrznego rynku energii w zakresie unii 

energetycznej najistotniejszą kwestią, która za znaczenie zarówno dla rynku wewnętrznego jak 

też bezpieczeństwa energetycznego jest budowa infrastruktury międzysystemowej pomiędzy 

państwami członkowskimi. Pozwoli ona na przesył energii pomiędzy państwami co spowoduje 

wzmocnienie konkurencji, spadek cen a przede wszystkim pozwoli na zastosowanie 

mechanizmów solidarnościowych w przypadku kryzysu.  

3.3.Efektywność energetyczna jako sposób na ograniczenie zapotrzebowania na 

energię  

Efektywność energetyczna postrzegana jest jako możliwość zmniejszenia 

energochłonności gospodarki. Definiowana jest jako stosunek uzyskanej wielkości efektu 

użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich 

użytkowania lub eksploatacji do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne 

lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu215. Ograniczenie zapotrzebowania na 

energię poprzez zwiększenie efektywności energetycznej jest jednym z głównych celów unii 

energetycznej. Efektywność energetyczna postrzegana jest jako najszybszy, najczystszy i 

najtańszy sposób na zaspokojenie ciągle rosnących potrzeb energetycznych dlatego unia 

energetyczna opiera się na zasadzie „efektywność energetyczna przede wszystkim”. Zasada ta 

została zapisana w prawodawstwie UE a mianowicie w rozporządzeniu w sprawie zarządzania 

unią energetyczną216. W literaturze przedmiotu określa się, że efektywność energetyczna 

odnosi się do relacji między uzyskaną korzyścią a poniesionymi kosztami. Efektywność 

 
214 Czwarte sprawozdanie…, op. cit., s. 18 
215 P. Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne…, op. cit., s. 138.  
216 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, (Dz. U. UE L 328/1, 21.12.2018).  
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energetyczna określana jest więc przez stosunek osiągniętych wyników do poziomu użytej 

energii217.  

Efektywność energetyczna kojarzona jest głównie z oszczędzaniem energii. Jednak nie 

może być definiowana jedynie jako oszczędność energii gdyż oszczędność energii stanowi 

tylko składową efektywności energetycznej. W zakres efektywności energetycznej wchodzą 

także  takie elementy jak zmiana zachowań konsumentów energii lub wykorzystanie nowych 

technologii do produkcji bardziej efektywnych energetycznie dóbr. Jedną z najbardziej trafnych 

definicji efektywności energetycznej jest ta zaproponowana przez Międzynarodową Agencję 

Energetyczną. Według MAE efektywność energetyczna jest procesem zarządzania i 

ograniczania wzrostu konsumpcji energii. Działania określane jako efektywne energetycznie 

polegają na dostarczeniu wyższego poziomu usług przy takiej samej ilości energii lub takiego 

samego poziomu usług przy mniejszej ilości energii218. Kolejną istotną z punktu widzenia unii 

energetycznej definicją efektywności energetycznej jest definicja zaproponowana przez 

Komisję Europejską w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej. Definicja ta mówi, 

że: „efektywność energetyczna oznacza stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub 

energii do wkładu energii”219.  

W październiku 2014 r. Rada Europejska wyznaczyła za cel orientacyjny na szczeblu 

UE co najmniej 27-procentową poprawę efektywności energetycznej w roku 2030. Cel ten 

został jednak podniesiony do poziomu 32,5% w 2018 r. poprzez wejście w życie 

znowelizowanej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej220.  

Komisja w „Strategii ramowej„  zaznaczyła, że przede wszystkim należy 

przeformułować podejście do efektywności energetycznej. Należy ją potraktować jako 

pełnoprawne źródło energii przedstawiające sobą wartość zaoszczędzonej energii. Dodatkowo, 

źródło to pozwoli na zmniejszenie produkcji energii a więc przyczyni się do obniżenia 

emisyjności gospodarek państw. 

 
217 M. Zajączkowska, Efekty realizacji założeń Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego dotyczących 
efektywności energetycznej w Polsce, Horyzonty Polityki 2017, Vol. 8, No 23, s. 123. 
218 B. Wojciechowski, Ł. Grudzień, Efektywność energetyczna i system zarządzania energią w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] R. Knosala, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T.1, Opole 
2018, s. 291. 
219 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE 
i 2006/32/WE, (Dz. U UE L 315/1, 14.11.2012).  
220 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca 
dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, (Dz. U UE L 328, 21.12.2018) 
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Komisja Europejska zaproponowała aby cel, jakim jest osiągnięcie 32,5% efektywności 

energetycznej do 2030 r. został osiągnięty poprzez dwa priorytetowe działania: zwiększenie 

efektywności energetycznej w sektorze budownictwa oraz działania na rzecz 

energooszczędnego i niskoemisyjnego sektora transportu. Te dwa sektory odpowiadają za 

największe zużycie energii – budynki odpowiadają za około 40% końcowego zużycia energii 

natomiast transport odpowiada za ponad 30%221.  

Odnośnie sektora budownictwa główną rolę pełni zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków. Minimalizacja energochłonności, a tym samym emisyjności, w 

sektorze budownictwa obejmuje dwa obszary: energochłonność operacyjną budynków, 

związaną z ogrzewaniem, chłodzeniem, gotowaniem i używaniem urządzeń, oraz 

energochłonność produkcji materiałów używanych w budownictwie (minimalizacja śladu 

węglowego), a także minimalizacja ilości materiałów w budynkach222. Eksploatacja budynków 

tj. ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, gotowanie pochłania około 30% globalnego zużycia 

energii. Dodatkowo produkcja betonu, a dokładniej jego składowych wymaga zużycia 

znacznych ilości energii223. Poprawiając charakterystykę energetyczną budynków, UE może 

łatwiej osiągnąć swoje cele w zakresie energii i klimatu. W zakresie budownictwa istotna rolę 

pełni ogrzewanie i chłodzenie. Według danych Eurostatu z 2019 r. Około 75% ogrzewania i 

chłodzenia jest wytwarzane z paliw kopalnych (głównie gazu), a tylko 22% z energii 

odnawialnej224.  Komisja Europejska oszacowała, że zwiększanie efektywności energetycznej 

o każdy 1% prowadzi do zmniejszenia importu gazu aż o 2,6%225. Biorąc pod uwagę, że UE 

importuje niemal 90% gazu226 spoza UE wzrost efektywności energetycznej pozwoli na 

obniżenie zależności importowej gazu.  

Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze budownictwa stanowi jednak 

istotne wyzwanie finansowe. Dlatego ważne w tym miejscu jest przyciąganie inwestycji. 

Komisja aby ten cel zrealizować zaproponowała wsparcie instrumentów finansowania UE 

 
221 Strategia ramowa…, op. cit. s. 14-15. 
222 M. Drewniok, Redukcja energochłonności w budownictwie, [w]: J. Gajewski, W. Paprocki, Polityka 
klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wieku, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, 
Sopot 2020,  s. 88. 
223 Ibidem, s. 71. 
224 Komisja Europejska, Ogrzewanie i chłodzenie, https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-
efficiency/heating-and-cooling_en, (dostęp: 21.02.2021 r.) 
225 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Efektywność energetyczna i jej wkład w 
bezpieczeństwo energetyczne a ramy polityczne dotyczące klimatu i energii do roku 2030, COM(2014) 520, 
Bruksela, dnia 23.7.2014 
226 Eu Energy in figures. Statistical Pocketbook 2021…, op. cit. s. 24 
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takich jak Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego a także wsparcie techniczne.  

W sektorze transportu, który reprezentuje ponad 30% końcowego zużycia energii w 

Europie, Komisja zaproponowała w „Strategii ramowej” aby kłaść nacisk na zaostrzenie norm 

emisji CO2  w odniesieniu do samochodów osobowych i dostawczych w okresie po 2020 r. oraz 

na środki mające na celu zwiększenie efektywności paliwowej i zmniejszenie emisji CO2 w 

odniesieniu do pojazdów ciężarowych i autobusów. Komisja zapowiada, że będzie promować 

systemu opłat w oparciu o zasady „zanieczyszczający płaci” oraz „użytkownik płaci”. 

Zapowiada także zwiększenie wysiłków w celu stworzenia jednolitego europejskiego obszaru 

transportu.  

Jednak aby zaoszczędzić znacznie ilości paliwa oraz jednocześnie promować 

niskoemisyjne środki transportu należy się skoncentrować na promowaniu kolei, transportu 

morskiego i śródlądowego napędzanego w jak największym stopniu najmniej emisyjnymi 

źródłami energii. W tym miejscu istotną rolę będą pełnić inicjatywy takie jak Shitf2Rail, która 

ma na celu promowanie kolei poprzez ustanowienie partnerstwa publiczno-prywatnego. W celu 

dekarbonizacji sektora transportu konieczne są także działania w celu wdrożenia niezbędnej 

infrastruktury dla pojazdów napędzanych alternatywnymi paliwami np. stacji uzupełniania 

paliw alternatywnych oraz punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Brak odpowiedniej 

infrastruktury uniemożliwia wprowadzanie na rynek pojazdów elektrycznych.  

Podsumowując, efektywność energetyczna jest najtańszym źródeł energii a tym samym 

pozwala na znaczne zmniejszenie jej produkcji z korzyścią dla środowiska dlatego powinna 

być stosowana na pierwszym miejscu zgodnie z zasadą „efektywność energetyczna przede 

wszystkim”. Zasada ta powinna być realnie stosowana w przypadku uzyskania możliwości 

finansowania lub przyspieszania procedur227. Jednakże zwiększenie efektywności 

energetycznej jest procesem bardzo złożonym zarówno politycznie, gospodarczo jak też 

społecznie a sukces warunkowany jest synergią tych elementów228. Tylko poprzez wspólne 

działanie zarówno władz państw członkowskich jak też całego europejskiego społeczeństwa 

możliwe jest odniesienie sukcesu.  

 

 
227 T. Pellerin-Carlin, The European Energy Union, [w:] R. Leal-Arcas, J. Wouters, Research Handbook on EU 
Energy Law and Policy, Edward Elgar Publishing, Northampton 2017, s.83.  
228 T. Skoczkowski, S. Bielecki, Efektywność energetyczna – polityczno-formalne uwarunkowania rozwoju w 
Polsce i Unii Europejskiej, „Polityka Energetyczna” 2016, Tom 19/ 1, s. 17. 
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3.4.Obniżenie emisyjności gospodarki  

W Unii Europejskiej w ciągu ostatnich kilku lat stawia się mocny nacisk na walkę ze 

zmianami klimatu. Dlatego oczywistym obszarem współpracy w ramach unii energetycznej jest 

priorytet dotyczący obniżenia emisyjności gospodarki. W porozumieniu w sprawie ram w 

zakresie klimatu i energii na rok 2030 określono zobowiązanie UE do co najmniej 40-

procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do 1990 r., które zostało 

podniesione w 2020 r. do co najmniej 55%. Aby osiągnąć tak ambitne cele klimatyczne 

konieczne są zintensyfikowane działania w tym kierunku. W niniejszym filarze Komisja 

zaproponowała w Strategii ramowej z 2015 r. dwa obszary działań: ambitną politykę 

przeciwdziałania zmianie klimatu oraz osiągnięcie pozycji lidera w zakresie odnawialnych 

źródeł energii.   

Główną rolę w polityce dotyczącej zmian klimatu odgrywa unijny system handlu 

uprawnieniami do emisji EU ETS ustanowiony w 2003 r. na mocy dyrektywy 2003/87/WE229. 

Polega na ustanowieniu limitu łącznych emisji emitowanych przez sektory objęte systemem. 

Limit ten jest obniżany co sprawia, że łączne emisje spadają. Każda z firm otrzymuje lub kupuje 

uprawnienia do emisji, którymi mogą dalej handlować. System EU ETS ma za zadanie 

zachęcać do inwestycji w czyste technologie - firmy mające do wyboru kupowanie drogich 

uprawnień szybciej będą przechodzić na niskoemisyjne rozwiązania przede wszystkim ze 

względów ekonomicznych. Jednak ówczesne przepisy nie były wystarczające do osiągnięcia 

celów klimatycznych do 2030 r. W skutek nadpodaży uprawnień do emisji ceny tychże 

uprawnień zaczęły spadać co z kolei przestało mobilizować do inwestycji w czyste technologie. 

Wobec tego Komisja zaproponowała reformę dyrektywy, która wzmocni system EU ETS oraz 

nada mu nowego znaczenia.   

Sektory nieobjęte systemem EU ETS, tzw. non-ETS objęte są wspólnym wysiłkiem 

redukcyjnym. Są to sektory: transportu, budownictwa, rolnictwa i gospodarki komunalnej. W 

decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego ustanowione zostały krajowe cele redukcji 

emisji do roku 2020, wyrażone jako zmiana procentowa w stosunku do poziomów z 2005 r. 

Łączny cel ustanowiony został na poziomie 10% redukcji w porównaniu z rokiem 2005.  

Dodatkowo, w celu realizacji postanowień z konferencji klimatycznej w Paryżu 

Komisja zapowiada działania w zakresie prowadzenia aktywnej dyplomacji klimatycznej oraz 

 
229 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca 
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE, (Dz. U UE L 275/32, 25.10.2003).  
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współpracy do nakłonienia największych gospodarek świata do przyłączenia się do 

postanowień porozumienia paryskiego.  

Drugim celem w obrębie obniżenia emisyjność gospodarki jest osiągnięcie pozycji 

lidera w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. W tym zakresie UE postawiła sobie za cel 

osiągnięcie przynajmniej 32% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu 

energii. Po przenalizowaniu przez Komisję krajowych planów na rzecz energii i klimatu na lata 

2021-2030  cel ten może zostać w niedługim czasie podniesiony do poziomu nawet 40%. 

Zmiana ta konieczna jest także ze względu na podniesienie celu dotyczącego ograniczenia 

emisji z 40% do 55% do roku 2030. Aby ten cel osiągnąć konieczne jest zwiększenie udziału 

OZE w UE. Dlatego też aby zintegrować niestabilne odnawialne źródła energii z rynkiem 

konieczne jest wprowadzenie i stosowanie ujednoliconych przepisów w całej UE. Biorąc pod 

uwagę fakt, że energia z OZE jest niestabilna dodatkowy problem stanowi kwestia 

magazynowania energii oraz włączenia jej do sieci wraz z stabilną energią pochodzącą ze 

źródeł konwencjonalnych. Rozwój energetyki odnawialnej wymaga ponadto wsparcia 

instytucjonalnego oraz finansowego, które zachęcałoby do inwestycji. Przede wszystkim 

jednak kosztowne inwestycje w OZE wymagają stabilnych ram inwestycyjnych, które 

ograniczą ryzyko regulacyjne.  Jest to konieczne do przyciągnięcia inwestorów z funduszy 

międzynarodowych oraz innych podmiotów.  

Podsumowując, obniżenie emisyjności gospodarki realizowane jest równolegle w 

dwóch aspektach: poprzez działanie unijnego systemu handlu emisjami, który po reformie 

zostanie wzmocniony w celu szybszej dekarbonizację gospodarki oraz poprzez podejmowanie 

działań w celu promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jedną z najbardziej 

efektywnych metod jest także elektryfikacja sektorów gospodarki za pomocą odnawialnych 

źródeł energii230. 

 

3.5. Badania naukowe, innowacje i konkurencyjność 

Unia energetyczna aby osiągnąć wszystkie powyższe cele musi posiadać zaplecze 

badawczo naukowe, które zapewni innowacje oraz nowoczesne technologie. Dlatego w ramach 

piątego priorytetu Komisja w „Strategii ramowej” podkreśliła, że podstawą unii energetycznej 

ma być nowa strategia w dziedzinie badań i innowacji w sektorze energetycznym. W Strategii 

 
230 I. Pineda, Challenges and Opportunities in Renewable Energy Developments, [w:] M. Mathioulakis, Aspects of 
the Energy Union, Palgrave Macmillan, Cham 2021, s. 247-250. 
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ramowej Komisja określiła także główne priorytety unii energetycznej w zakresie badań 

naukowych, innowacji i konkurencyjności.  

Jako podstawę unii energetycznej Komisja wymieniła strategię w dziedzinie badań i 

innowacji, gdyż nowe technologie oraz patenty pozwolą na osiągnięcie pozycji lidera w 

zakresie technologii niskoemisyjnych oraz pozwolą na osiągnięcie wszystkich pozostałych 

celów unii energetycznej. Inteligentne sieci, domy zwiększą efektywność energetyczną 

natomiast nowe technologie w dziedzinie transportu pozwolą na obniżenie emisyjności 

gospodarki. Dodatkowo rozwój nowych technologii napędzi wzrost gospodarczy, zatrudnienie 

i konkurencyjność.  

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja w „Strategii ramowej” proponuje nowe podejście 

do badań i innowacji zwracając uwagę na dwa strategiczne dokumenty, które powinny 

regulować ten obszar: zaktualizowany europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii 

energetycznych oraz strategiczny program badań naukowych i innowacji w dziedzinie 

transportu.  

Dalej Komisja wymieniła cztery priorytety, które powinny być realizowane w ramach 

filaru piątego unii energetycznej. Po pierwsze, UE dzięki badaniom naukowym i innowacjom 

w ramach unii energetycznej ma ambicje na osiągnięcie pozycji lidera w zakresie rozwoju 

nowej generacji technologii energii odnawialnej. Dzięki temu energia z OZE będzie tańsza a 

coraz powszechniejsze jej zużycie pozwoli na osiągnięcie celów klimatyczno-energetycznych. 

Dalej Komisja jako obszar tematyczny wokół którego należy prowadzić badania wymienia 

konsumentów i ułatwienie im udziału w transformacji energetycznej poprzez inteligentne sieci, 

urządzenia, miasta i systemy. Badania naukowe i innowacje powinny być następnie 

ukierunkowane na racjonalizację systemów energetycznych w celu uzyskania budynków o 

niemal zerowym zużyciu energii oraz utworzenie bardziej zrównoważonych systemów 

transportu. Poza tymi czterema priorytetami Komisja wskazuje na obszary w zakresie nowych 

technologii, w których zainteresowane państwa członkowskie powinny podjąć działania w celu 

ściślejszej współpracy. Pierwszym obszarem jest technologia pozwalająca na wychwytywanie 

i składanie CO2 oraz technologia  na wychwytywanie i wykorzystywanie dwutlenku węgla 

(CCU) dla sektorów energetyki i przemysłu.  Drugim obszarem badawczym jest energia 

jądrowa, która wykorzystywana jest do produkcji niemal 30% energii elektrycznej w UE. W 

tym zakresie badania i innowacje powinny dążyć do zwiększenia bezpieczeństwa elektrowni 

jądrowych, gospodarki odpadami oraz do rozwoju technologii pozwalającej na produkowanie 
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na dużą skalę energii kontrolowanej z fuzji jądrowej, która pozwoliłaby na znaczne 

uniezależnienie się od dostaw nośników kopalnych. 

Działania realizowane w zakresie badań i innowacji finansowane powinny być z 

programu „Horyzont 2020”, największego w historii projektu badawczego UE. Program ten 

łączy sektor prywatny z publicznym w celu realizacji nowoczesnych, innowacyjnych projektów 

których realizacja jest niemożliwa przez poszczególne podmioty z osobna z osobna.   

Badania naukowe i innowacje w sektorze energii pozwolą na obniżenie kosztów energii 

pochodzącej z OZE oraz przede wszystkim spowodują wzrost konkurencyjności europejskiej 

gospodarki. Pozwolą na osiągnięcie pozycji lidera przez UE w technologiach niskoemisyjnych. 

Dodatkowo rozwój technologii oraz wspieranie badań i innowacji utworzy dodatkowe miejsca 

pracy a więc będzie przynosił korzyści dla społeczeństwa europejskiego.  

Podsumowując wszystkie filary, założenia unii energetycznej, które Komisja 

Europejska przedstawiła w „Strategii ramowej” należy stwierdzić, że unia energetyczna jest 

silnym narzędziem o dużym potencjale, który może zmienić dalszą politykę energetyczną nie 

tylko w Europie ale też na arenie międzynarodowej. Ma na celu przebudowanie sektora energii 

w UE – zintegruje 27 krajowych rynków energii w jeden wspólny rynek. Dzięki silnej korelacji 

i uzupełniającym się filarom działania podejmowane w jej ramach wpływają na zmiany w 

pozostałych aspektach sektora energii. Co więcej, działanie podejmowane w ramach jednego z 

filarów korzystnie wpływa na realizację jej celów w pozostałych filarach231. Warto jednak 

wziąć pod uwagę, ze w praktyce nie wszystkie podejmowane działania w ramach jednego 

priorytetu muszą korzystnie wpłynąć na pozostałe. Tym bardziej, że początkowo budowa unii 

energetycznej prowadzona będzie we współpracy regionalnej więc może postępować w różnym 

tempie i zakresie. Niemniej przeprowadzona analiza poszczególnych założeń unii 

energetycznej pozwala na stwierdzenie, że działania podjęte w jej ramach mają znaczną szansę 

na powodzenie. Dzięki filarom unii energetycznej mogą zostać osiągnięte założone cele w 

zakresie polityki energetyczno – klimatycznej.  

  

 

 

 

 
231 J. Spiridonovs, O. Bogdanowa, EU Energy union…, op. cit. s. 99 
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ROZDZIAŁ IV. PODSTAWY NORMATYWNE UNII ENERGETYCZNEJ  

 

4.1. Soft law w zakresie unii energetycznej 

Unia energetyczna została określona w analizowanym już w poprzednim rozdziale 

dokumencie Komisji Europejskiej pn. „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej 

opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”, dlatego w niniejszym rozdziale 

dokument ten zostanie pominięty. Jednakże na przestrzeni lat 2015 – 2020 zostało wydanych 

wiele dokumentów, które stanowią tzw. soft law czyli miękkie prawo UE. Akty te nie mają 

mocy wiążącej lecz mogą wpływać na kierunki podejmowanych działań. Niektóre z nich, mają 

także rolę sprawozdawczą z postępów w zakresie tworzenia unii energetycznej lub osiągania 

wyznaczonych celów energetyczno-klimatycznych. W tym miejscu warto wymienić wszystkie 

sprawozdania o stanie unii energetycznej tj. Komunikat Komisji pn. „ Stan unii energetycznej 

w 2015 r.”232, „Drugie sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej”233, „Trzecie 

sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej”234, „Czwarte sprawozdanie na temat stanu unii 

energetycznej”235 oraz najnowsze „ Sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. 

na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i 

działaniami w dziedzinie klimatu”236. Dodatkowo Komisja na bieżąco raportuje postępy w 

osiąganiu założonych celów energetyczno-klimatycznych, zarówno na 2020 r. jak i na rok 

2030.  

W zakresie unii energetycznej jednymi z niewiążących aktów prawnych są komunikaty 

wydawane przez Komisję Europejską, które traktują o kwestiach związanych z filarami unii 

 
232 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Stan unii energetycznej w 2015 r., COM(2015) 
572 final, Bruksela, 18.11.2015 r. 
233 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – 
Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Drugie sprawozdanie na temat stanu 
unii energetycznej, COM(2017) 53 final, Bruksela, 01.02.2017 r. 
234 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – 
Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Trzecie sprawozdanie na temat stanu 
unii energetycznej, COM(2017) 688 final, Bruksela, 23.11.2017r., 
235 Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno- Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Czwarte sprawozdanie 
na temat stanu unii energetycznej, COM(2019) 175 final, Bruksela, 09.04.2019 
236 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – 
Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Sprawozdanie na temat stanu unii 
energetycznej na 2020 r. na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią 
energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, COM(2020) 950 final, Bruksela 14.10.2020 r., 
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energetycznej i wyznaczają bezpośrednie kierunki podejmowanych działań. Dlatego w 

poniższym rozdziale zostały przeanalizowane wybrane dokumenty, które zdaniem autorki mają 

największy wpływ na kształt unii energetycznej w kolejności analogicznej do filarów unii 

energetycznej.  

Na początku rozważań warto przeanalizować jeden z najnowszych komunikatów Komisji, 

który ma znaczenie dla niemal wszystkich filarów unii energetycznej - komunikat pn. „„Gotowi 

na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności 

klimatycznej”237. Do komunikatu zostało dołączonych kilka wniosków ustawodawczych 

mających na celu dostosowanie polityki UE do osiągnięcia nowych celów na 2050 r. tj. 

obniżenia emisji o 55% w porównaniu do roku 1990. Pakiet obejmuje przede wszystkim:  

• przegląd unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), w tym 

rozszerzenie go na transport morski, przegląd przepisów dotyczących emisji lotniczych 

oraz ustanowienie oddzielnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dla transportu 

drogowego i budownictwa 

• przegląd rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego dotyczącego 

celów państw członkowskich w zakresie redukcji w sektorach nieobjętych EU ETS 

• przegląd rozporządzenia w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów 

cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą 

użytkowania gruntów i leśnictwem (LULUCF) 

• przegląd dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii 

• przekształcenie dyrektywy o efektywności energetycznej 

• przegląd dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 

• zmiana rozporządzenia ustanawiającego normy emisji CO2 dla samochodów 

osobowych i dostawczych 

• przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii 

• mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 

• inicjatywę ReFuelEU w lotnictwie dotyczącą zrównoważonych paliw lotniczych 

 
237 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiegp Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów, „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do 
neutralności klimatycznej, COM(2021) 550 final, Bruksela, 14.07.2021 
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• inicjatywę FuelEU Maritime na rzecz zielonej europejskiej przestrzeni morskiej 

• Społeczny Fundusz Klimatyczny 

• strategię leśną UE238. 

Celem pakietu jest umożliwienie transformacji zarówno ekologicznej, jak też 

energetycznej. Zawiera szereg środków mających na celu przyspieszenie procesu 

przechodzenia na czystą energię, zmniejszenia emisji oraz zwiększenia efektywności 

energetycznej. Pakiet ma wspomóc także walkę z ubóstwem energetycznym . W tym celu ma 

zostać powołany nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny. W ramach tego funduszu państwa 

członkowskie otrzymają specjalne wsparcie w postaci środków finansowych dla obywateli 

dotkniętych i zagrożonych ubóstwem energetycznym lub ubóstwem w zakresie mobilności. 

Społeczny Fundusz Klimatyczny zapewni 72,2 mld euro w budżecie UE na lata 2025–2032 z 

nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji239. Wsparcie umożliwi zwiększenie 

efektywności energetycznej i renowacji budynków, zapewnienie niskoemisyjnego ogrzewania 

i chłodzenia,  a także włączenie energii ze źródeł odnawialnych. Komunikat wraz z pakietem 

wniosków bezsprzecznie wskazuje kierunek dalszej transformacji oraz przyspieszy 

wprowadzanie transformacji energetycznej w UE. Zaproponowane przepisy zawierają 

podwyższone cele klimatyczne, które UE będzie musiała osiągnąć do 2030 r. oraz zestaw 

środków mających wspomóc osiągnięcie tego celu w kilku najważniejszych sektorach. W 

dalszej części pracy zostały przeanalizowane wybrane przez autorkę najważniejsze 

postanowienia tzw. pakietu „Fit For 55”.  

Przechodząc do analizy soft law w poszczególnych filarach unii energetycznej w  zakresie 

pierwszego filaru dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego Komisja Europejska w 2016 r. 

wydała komunikat w sprawie strategii UE dotyczącej skroplonego gazu i magazynowania 

gazu240. W dokumencie zwrócono przede wszystkim uwagę na problem uzależnienia od dostaw 

gazu do państw UE oraz na fakt silnego uzależnienia niektórych państw członkowskich, 

głównie państw nadbałtyckich, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europy Południowo-

Wschodniej od dostaw surowca z Federacji Rosyjskiej. Problem ten można złagodzić poprzez 

zwiększenie potencjału związanego ze skroplonym gazem LNG oraz poprzez zwiększenie 

 
238 Rada Unii Europejskiej, Gotowi na 55, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fit-for-55/, (dostęp: 
08.08.2021).  
239 „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu… 
240 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – 
Społecznego, Komitetu Regionów w sprawie strategii UE dotyczącej skroplonego gazu ziemnego i 
magazynowania gazu, COM(2016) 49 final, Bruksela 16.02.2016. 
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możliwości magazynowych. W analizowanej strategii Komisja podkreśliła rolę trzech działań. 

Przede wszystkim aby umożliwić państwom członkowskim korzystanie z dostępu do 

międzynarodowych rynków LNG konieczna jest rozbudowa infrastruktury – zarówno 

regazyfikacyjnej, magazynowej,  jak także przesyłowej. Państwa członkowskie, które nie mają 

dostępu do morza, mogą korzystać z LNG za pośrednictwem innych państw członkowskich. 

Kwestią problematyczną jest także fakt, że w państwach UE terminale nie są rozmieszczone 

optymalnie pod względem geograficznym (mapa nr 1). 

Mapa 1. Terminale w Europie w kwietniu 2016 r. 

 

 Źródło: https://inzynieria.com/paliwa/rankingi/47984,jakie-terminale-lng-dzialaja-w-

europie-zobacz-zestawienie 

Największą ilość terminali posiadają państwa Europy Zachodniej. Państwa Europy 

Środkowej i Środkowo-Wschodniej posiadają bardzo nieliczne terminale LNG lub nie 

posiadają wcale. Co więcej to właśnie te państwa mają największy problem z dywersyfikacją 

dostaw gazu. Istnieją dwa możliwe rozwiązania aby polepszyć sytuację tych państw. Po 

pierwsze, budowa nowych terminali co w większości nie jest uzasadnione ekonomicznie gdyż 

z Komunikatu  Komisji Europejskiej wynika, że istniejąca infrastruktura LNG nie jest w pełni 

wykorzystywana. Drugim rozwiązaniem jest natomiast wzmocnienie połączeń z istniejącymi 

terminalami. Rozwiązanie to polega na zwiększeniu połączeń międzysystemowych z centrami 

handlu płynnym gazem co z pewnością wzmocniłoby bezpieczeństwo państw, które są 

uzależnione od dostaw z jednego kierunku, a dodatkowo wzmocniłaby się integracja rynków. 



110 
 

Istniejące terminale LNG powinny zostać połączone z państwami, które nie posiadają dostępu 

do LNG bezpośrednio. Najważniejsze w tym miejscu będzie ukończenie głównych projektów: 

Korytarza Północ-Południe w Europie Zachodniej, Korytarza Północ-Południe w Europie 

Środkowo - Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz połączeń międzysystemowych na 

rynku energii państw bałtyckich BEMIP. Inwestycje związane z budową bądź rozbudową 

nowych terminali oraz infrastruktury przesyłowej mogą zmaksymalizować korzyści LNG w 

bezpieczeństwie dostaw oraz zmniejszyć uzależnienie tych państw, które uzależnione są z 

jednego kierunku. Inwestycje te wspierane mogą być poprzez wpisanie ich na listę projektów 

będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI).  

 

 

Po drugie, UE musi jak najszybciej ukończyć budowę rynku wewnętrznego gazu. 

Uatrakcyjni to europejski rynek LNG i przyciągnie ciekły gaz w miejsca, w których jest 

najbardziej potrzebny. W rzeczywistości pomimo obowiązywania zasad trzeciego pakietu 

Źródło: https://wysokienapiecie.pl/1297-bruksela-europa-ma-byc-atrakcyjnym-rynkiem-dla-lng/ 

Rysunek 6 - Infrastruktura istotna dla strategii LNG i magazynowania gazu – stan na luty 2016 r. 
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energetycznego większość terminali była wyłączona z dostępu stron trzecich jako tzw. „nowa 

infrastruktura”241. Na możliwość wyłączenia zezwalał art. 36 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 2009/73 dotyczącej wspólnych zasad wewnętrznego rynku gazu 

ziemnego242, który mówił, że istotna nowa infrastruktura gazowa nieukończona przed 4 lipca 

2003 r. może na wniosek zostać zwolniona ze stosowania niektórych przepisów dyrektywy, w 

tym mówiących o rozdziale prawnym operatora systemu przesyłowego w przedsiębiorstwie 

zintegrowanym pionowo czy zasady dostępu stron trzecich do infrastruktury gazowej. 

Implikuje to sytuację, w której właściciel infrastruktury ustala z podmiotem chcącym z niej 

skorzystać indywidualne warunki, które nie zawsze są takie same dla wszystkich podmiotów. 

Dlatego w strategii dotyczącej LNG Komisja zaleca aby krajowe organy regulacyjne zapewniły 

równe warunki działania dla istniejących terminali, umożliwiły wprowadzanie nowych usług 

oraz kontynuowały egzekwowanie przejrzystych i skutecznych rynkowych mechanizmów 

alokacji zdolności przesyłowych w terminalach LNG objętych zwolnieniem, aby przyciągnąć 

nowe podmioty na unijne rynki gazu. Również w kwestii magazynowania gazu taryfy 

dotyczące przesyłu gazu do i z magazynów różnią się istotnie w całej UE (np. w niektórych 

przypadkach dostawcy muszą płacić dwukrotnie przy zatłaczaniu i przy pobieraniu gazu). 

Powoduje do sytuację w której zmniejsza się opłacalność magazynowania gazu oraz sprawia, 

że jego magazynowanie może okazać się nieopłacalne. Dlatego też opłaty i taryfy powinny 

zostać ujednolicone w całej UE aby zapewnić równe warunki działania. Wskazana także jest 

wzmocniona współpraca regionalna pomiędzy państwami członkowskimi w celu optymalizacji 

wykorzystania magazynowania na poziomie regionalnym.  

Ostatnią z poruszanych kwestii jest intensyfikacja wysiłków na rzecz współpracy z 

partnerami międzynarodowymi w celu promowania wolnych, płynnych i przejrzystych 

światowych rynków LNG zgodnie z planem działania w dziedzinie dyplomacji 

energetycznej243. Komisja w dalszych działaniach proponuje prowadzić regularne dyskusje 

dotyczące LNG z Australią i nadal ściśle współdziałać z innymi obecnymi i potencjalnymi 

dostawcami (takimi jak Katar, Nigeria, Egipt, Angola, Mozambik, Tanzania, Izrael, Liban, Iran, 

Irak i Libia) oraz traktować priorytetowo dialog energetyczny z Algierią, Stanami 

 
241 M. Bąk, Prawne, polityczne, gospodarcze i infrastrukturalne perspektywy rozwoju rynku LNG w Unii 
Europejskiej, Poliarchia Studencko-doktoranckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i 
Politycznych UJ nr 1(6)/2016, s. 42.  
242 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE, (Dz. U. UE L 49/112, 
14.08.2009) 
243 Konkluzje Rady w sprawie dyplomacji klimatycznej i energetycznej 10995/15 z dnia 20.07.2015 r. 
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Zjednoczonymi i Kanadą. UE powinna także ściśle współdziałać z innymi dużymi importerami 

LNG, takimi jak Japonia  Korea Południowa, Chiny i Indie.  

Odnośnie działań zewnętrznych unii energetycznej Rada UE w lipcu 2015 r. przyjęła 

konkluzje dotyczące dyplomacji energetycznej i plan działań w tym zakresie244.  Do dokumentu 

jako załącznik został dodany plan działania w sprawie unijnej dyplomacji energetycznej. W 

zakresie bezpieczeństwa energetycznego, solidarności i zaufania została przytoczona kwestia 

wzmocnienia strategicznego doradztwa w dyplomacji energetycznej, mającego na celu 

nawiązanie nowych form współpracy oraz rozwijania już istniejących dialogów. Strategiczne 

doradztwo w tym zakresie obejmuje regularne włączanie Rady i jej organów w prace Komisji, 

które mają na celu zwiększenie dywersyfikacji. Strategiczne doradztwo wsparłoby także 

działania na rzecz wypracowania konkretnych propozycji wspólnych unijnych przesłań, tak aby 

UE dzięki unii energetycznej mogła mówić jednym głosem na arenie międzynarodowej przy 

jednoczesnym pełnym poszanowaniu członkostwa w organizacjach międzynarodowych i 

obowiązujących w nich reguł. Polityka zagraniczna w zakresie sektora energetycznego 

powinna traktować priorytetowo zwłaszcza partnerów i inicjatywy o kluczowym znaczeniu dla 

unijnych wysiłków na rzecz zwiększenia dywersyfikacji unijnych źródeł energii, dostaw i tras 

dostaw, których to partnerów i które to inicjatywy wskazano w komunikacie o unii 

energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedztwa. Działania powinny również 

koncentrować się na tworzeniu możliwości biznesowych w państwach trzecich i we współpracy 

z tymi państwami. Dodatkowo w planie działania zostały zawarte sugestie aby zwiększyć 

wysiłki w celu wypracowania wspólnych stanowisk UE na forum wielostronnych instytucji i 

inicjatyw w sektorze energii np. wsparcie nowelizacji karty energetycznej, inicjatywę 

stowarzyszeniową Międzynarodowej Agencji Energetycznej, reformę Wspólnoty 

Energetycznej, dalszy rozwój agencji IRENA oraz stosowne inicjatywy w ramach G7/G20 i 

ONZ (np. SE4ALL), w tym cele zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim jednak należy 

podejmować systematyczne wysiłki, by UE mówiła jednym głosem w odniesieniu do istotnych 

kwestii energetycznych, zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i na forach wielostronnych. 

Dodatkowo, Rada UE w 2017 r. aby wzmocnić współpracę i zmaksymalizować efekty 

przyjęła konkluzje w sprawie unijnej dyplomacji klimatycznej i energetycznej245. W 

konkluzjach mowa jest o zwiększeniu synergii pomiędzy elementami unijnej dyplomacji 

 
244) Konkluzje Rady w sprawie dyplomacji klimatycznej i energetycznej (10995/15 i 11029/15). 
245 Konkluzje Rady w sprawie wdrażania globalnej strategii UE – wzmacnianie synergii między dyplomacją 
klimatyczną i energetyczną UE oraz elementy priorytetów na 2017 r. (6981/17) 
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klimatycznej oraz energetycznej jako, że te dwie dziedziny są ściśle ze sobą związane. UE w 

ramach unii energetycznej działa w wymiarze zewnętrznym w dziedzinie klimatu mobilizując 

swoje sieci i agencje współpracy do forsowania ambitnych globalnych działań w dziedzinie 

klimatu. Obejmuje to współpracę z krajami partnerskimi oraz zwiększenie finansowania 

działań związanych z klimatem i pomocy technicznej, aby pomóc państwom w realizacji ich 

ustalonych na poziomie krajowym wkładów na rzecz porozumienia paryskiego246. 

W styczniu 2021 r. Rada przyjęła kolejne konkluzje o dyplomacji klimatycznej i 

energetycznej247. Podstawowym celem dyplomacji energetycznej UE będzie przyspieszenie 

globalnej transformacji energetycznej, a zarazem zapewnienie przystępności cenowej, ochrona 

środowiska i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju. Dyplomacja energetyczna UE 

będzie zniechęcać do wszelkiego dalszego inwestowania w projekty infrastrukturalne 

wykorzystujące energię z paliw kopalnych w państwach trzecich, chyba że projekty te są w 

pełni spójne z ambitnym, jasno zdefiniowanym planem osiągnięcia neutralności klimatycznej, 

zgodnie z długofalowymi celami porozumienia paryskiego. 

W zakresie filaru drugiego dotyczącego w pełni zintegrowanego wewnętrznego rynku 

energii Komisja Europejska wydała komunikat dotyczący połączeń międzysystemowych248 

wraz ze Strategią ramową na rzecz stabilnej unii energetycznej. Wzmocnione połączenia 

międzysystemowe pozwolą  zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, obniżyć koszty energii oraz  

pozwolą konsumentom na wybór dostawcy energii, a tym samym wzmocnią konkurencyjność 

na rynku UE. Projekty mają być realizowane priorytetowo dzięki wpisaniu ich na listę 

projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI), a finansowane mają być 

z instrumentu „Łącząc Europę”, europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i 

Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Realizacja projektów mających 

na celu zwiększenie ilości połączeń międzysystemowych wzmocni także współpracę 

regionalną pomiędzy państwami członkowskimi. Współpraca ma się odbywać w ramach 

regionów ustanowionych w rozporządzeniu TEN-E tzn. (sieć przesyłowa morskiej energii 

wiatrowej na morzach północnych, plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na 

 
246 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – 
Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Trzecie sprawozdanie na temat stanu 
unii energetycznej, COM(2019) 175 final, Bruksela, dnia 9.4.2019 r., s. 26.  
247 Konkluzje Rady w sprawie dyplomacji klimatycznej i energetycznej – realizacja zewnętrznego wymiaru 
Europejskiego Zielonego Ładu (5263/21), 25.01.2021 r. 
248 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Osiągnięcie docelowego poziomu 10 % w zakresie 
elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych. Przygotowanie europejskiej sieci elektroenergetycznej na 
2020 r., COM(2015) 82 final, Bruksela 25.2.2015 r 
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rynku energii państw bałtyckich (ang. Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP), 

połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Zachodniej i połączenia 

międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo- 

Wschodniej). Utworzenie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych to 

podstawowy warunek utworzenia wewnętrznego rynku energii a tym samym unii 

energetycznej.  

Następnie warto przeanalizować wydaną w 2020 r. strategię dotyczącą integracji systemu 

energetycznego249. Strategia zakłada skoordynowane planowanie i eksploatację systemu 

energetycznego jako całości z uwzględnieniem poszczególnych nośników energii, infrastruktur 

i sektorów zużycia energii poprzez stworzenie między nimi silniejszych powiązań. Strategia 

wymienia trzy elementy integracji systemu energetycznego, które się wzajemnie uzupełniają. 

Pierwszy to system energetyczny o bardziej zamkniętym obiegu. Jego kluczowym elementem 

jest efektywność energetyczna oraz rozwiązania najmniej energochłonne. Ten system stawia 

na synergię pomiędzy poszczególnymi sektorami a odpady energii wykorzystuje się ponownie. 

Drugim elementem jest szeroka, bezpośrednia elektryfikacja sektorów zastosowań końcowych, 

w tym przede wszystkim sektora transportu, różnych gałęzi przemysłu oraz sektora 

ciepłowniczego (ogrzewanie budynków). Energia zasilająca wyżej wymienione sektory ma 

pochodzić z odnawialnych źródeł energii. W tym miejscu Komisja wskazuje szybki rozwój 

OZE i ciągle obniżające się koszty energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Energia z OZE 

może zaspokoić coraz większą część zapotrzebowania na energię na przykład dzięki 

stosowaniu pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń. Ostatnim elementem jest stosowanie 

paliw odnawialnych i niskoemisyjnych (w tym wodoru) do zastosowań końcowych, w których 

bezpośrednie ogrzewanie lub elektryfikacja nie są możliwe, nie są efektywne lub nie są 

ekonomiczne. W zintegrowanym systemie konsumenci będą odgrywać aktywną rolę w 

zaopatrzeniu w energię. Zintegrowany system energetyczny zapewni wiele korzyści. Poza 

zmniejszeniem zużycia energii zapewni także dodatkową elastyczność w zakresie ogólnego 

zarządzania systemem energetycznym oraz umożliwi włączanie znacznie większych udziałów 

energii odnawialnej. Ponadto dzięki połączeniu różnych nośników energii oraz produkcji 

energii na własne potrzeby oraz lokalnie, integracja systemu wzmocni pozycję odbiorców 

energii i zwiększy bezpieczeństwo dostaw. Jak podaje raport opracowany przez Instytut 

Jagielloński, według szacunków Bloomberg New Energy Finance (BNEF) zaprezentowanych 

 
249 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji 
systemu energetycznego, COM(2020) 299 final, Bruksela 08.07.2020 r.  
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w raporcie „Sector coupling in Europe: powering decarbonisation. Potential and policy 

implications of electrifying the economy”250 z lutego 2020 r., w przypadku elektryfikacji 

sektorów transportu, przemysłu i budownictwa, potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych 

do 2050 r. wynosi ok. 60 proc. w porównaniu z rokiem 2020 (co przekłada się na ok. 71 proc. 

w porównaniu z rokiem 1990). Natomiast jeśli zostanie wdrożona koncepcja łączenia sektorów 

tj. energetyki, transportu, przemysłu i ciepłownictwa – ogrzewania budynków, potencjał 

redukcji emisji w roku 2050 względem roku 2020 wynosi ok. 68 proc. (co odpowiada ok. 83 

proc. względem roku 1990)251.  Jednak należy podkreślić, że wdrożenie strategii znacząco 

zwiększy zużycie energii elektrycznej. Aby podołać zapotrzebowaniu konieczne będzie 

zwiększenie mocy wytwórczych instalacji OZE. Warto także pamiętać, że energia z OZE jest 

niestabilna a więc konieczne będzie zapewnienie technologii (np. turbiny gazowe 

wykorzystujące biogaz lub wodór, magazynowanie energii w bateriach) oraz mechanizmów 

rynkowych (np. zarządzanie popytem lub odpowiednia konstrukcja tzw. usług systemowych), 

które pozwolą na koordynację i zarządzanie systemem252.  

W aspekcie drugiego filaru wymienić należy także dokumenty, które skierowane są do 

konsumentów rynku energii. Jeszcze w 2015 roku Komisja wydała komunikat pn. „Stworzenie 

nowego ładu dla odbiorców energii”253. W strategii ramowej Komisja podkreśliła, wizję unii 

energetycznej „stawiającej obywateli w samym centrum, w której obywatele biorą 

odpowiedzialność za transformację sektora energetycznego, czerpią korzyści z nowych 

technologii, aby zmniejszyć swoje rachunki, biorą czynny udział w rynku, oraz w której 

konsumenci podatni na zagrożenia są chronieni”254. Aby zrealizować ten cel należy umocnić 

pozycję konsumenta jako uczestnika rynku. Przede wszystkim umożliwić mu kontrolę nad 

zużyciem energii i opłatach poprzez wprowadzenie opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 

zużycia w budynkach wielomieszkaniowych i zastosowanie inteligentnych liczników. 

Konsumenci powinni mieć zapewniony dostęp do szerokiego wyboru działań np. zmiany 

dostawcy w możliwie najprostszy sposób. Dodatkowo Komisja dostrzega szansę na 

 
250 Bloomberg New Energy Finance, Sector coupling in Europe: powering decarbonisation. Potential and policy 
implications of electrifying the economy,  https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/BNEF-Sector-Coupling-
Report-Feb-2020.pdf (dostęp: 19.08.2021). 
251 C. Schnell (red.), Łączenie sektorów zielonej energii. Co oznacza dla Polski? Elektryfikacja, decentralizacja, 
digitalizacja, Instytut Jagielloński, 2020 
252 Ibidem, s. 17.  
253 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii, COM(2015) 339 final, Bruksela, 
15.07.2015 r. 
254 Strategia ramowa… op. Cit. 
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wzmocnienie elastyczności zapotrzebowania na energię poprzez reagowanie konsumentów na 

popyt. Konsumenci jako świadomi uczestnicy rynku energii mogą zmniejszyć korzystanie z 

energii w przypadku gdy sieci są przeciążone i na odwrót – zwiększać zużycie energii wtedy 

gdy nie ma popytu na energię. Konsumenci powinni być zachęcani do aktywnego reagowania 

na zapotrzebowanie np. poprzez odpowiednie zachęty cenowe. Tym samym obniżone 

zostałyby wartości rachunków za energię. Konsumenci mogą także obniżyć koszty związane z 

rachunkami za energię poprzez zostanie prosumentami tj. poprzez wytwarzanie energii 

samodzielnie z OZE na własne potrzeby lub do sieci. W tym miejscu ważne jest odpowiednie 

prawodawstwo, które gwarantuje konsumentom ich prawa. Niniejszy komunikat Komisji 

rozpoczął istotną dyskusję oraz inicjatywy prawodawcze mające na celu umocnienie pozycji 

konsumentów na rynku energii.  

Komisja Europejska aby zapobiegać ubóstwu energetycznemu konsumentów energii 

wydała w tej sprawie zalecenie255. W dokumencie Komisja zaleca aby państwa członkowskie 

opracowały systemowe podejście do liberalizacji rynków energii w celu podzielenia się 

korzyściami ze wszystkimi grupami społecznymi, zwłaszcza z tymi najbardziej 

potrzebującymi. Państwa członkowskie powinny stosować wskaźniki do oceny poziomu 

ubóstwa energetycznego zgodne z proponowanymi przez Komisję oraz powinny opracować 

zintegrowane rozwiązania polityczne w ramach polityki energetycznej i społecznej. W 

zaleceniu Komisja wymienia cztery rodzaje wskaźników. Pierwsze, wskaźniki porównawcze 

wydatków na energię i dochodów: określają one ilościowo ubóstwo energetyczne w drodze 

porównania kwoty wydawanej przez gospodarstwo domowe na energię z wielkością 

dochodów. Wskaźniki bazujące na samoocenie polegają na skierowaniu do gospodarstw  

bezpośredniego zapytania, czy uważają, że są w stanie ponosić koszty energii. Wskaźniki 

bazujące na pomiarach bezpośrednich to wskaźniki, które opracowywane są na podstawie 

pomiaru fizycznych zmiennych w celu określenia, czy usługi energetyczne są na 

wystarczającym poziomie (np. temperatura w pomieszczeniach). Ostatnie, wskaźniki 

pośrednie: służą one do pomiaru ubóstwa energetycznego za pośrednictwem powiązanych 

czynników, np. zaległości w opłatach za media, liczba wyłączeń mediów i jakość mieszkań. 

Zintegrowane rozwiązania polityczne w ramach polityki energetycznej i społecznej powinny 

obejmować środki polityki socjalnej i poprawę efektywności energetycznej, które wzajemnie 

 
255 Zalecenie Komisji z dnia 14.10.2020 r. dotyczące ubóstwa energetycznego, C(2020) 9600 final, Bruksela, 
dnia 14.10.2020 r.  
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się wzmacniają, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym. Komisja zaleca także 

opracowanie środków, których podstawą będzie ściślejsza współpraca między wszystkimi 

szczeblami administracji oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i podmiotami 

sektora prywatnego w celu zapobiegania problemowi ubóstwa energetycznego. Dodatkowo 

państwa członkowskie powinny wykorzystywać w pełni potencjał wdrożenia finansowania i 

programów UE oraz przy okazji przydzielania środków publicznych powinny docierać do 

gospodarstw o najniższych dochodach i w pierwszej kolejności przyznawać tym 

gospodarstwom wsparcie np. w ramach dotacji.  

W zakresie trzeciego filaru unii energetycznej dotyczącego zwiększenia efektywności 

energetycznej zostały wydane aż dwa zalecenia Komisji i trzy komunikaty. Odnośnie sektora 

budownictwa Komisja wydała już w 2016 r. Strategię ogrzewania i chłodzenia256, która ma na 

celu zwiększyć efektywność w tym sektorze.  Aby to osiągnąć Komisja proponuje działania 

przede wszystkim w sektorze budownictwa i przemysłu. Zwiększenie efektywności ma 

nastąpić poprzez termomodernizację budynków oraz budowę nowych budynków o zwiększonej 

efektywności, maksymalizację wydajności poprzez zrównoważony charakter systemów 

ciepłowniczych oraz chłodniczych, wspieranie efektywności w przemyśle oraz czerpanie 

korzyści płynących z integracji ogrzewania i chłodzenia w ramach systemu 

elektroenergetycznego. Renowacja budynków może być dofinansowywana z Europejskich 

Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych gdzie przeznaczono około 19 mld EUR na 

efektywność energetyczną, 6 mld EUR na energię odnawialną, szczególnie w odniesieniu do 

budynków i systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia, około 1 mld EUR na inteligentne 

sieci dystrybucyjne oraz na finansowanie badań i innowacji. Dodatkowo w ramach programu 

„Horyzont” 2,5 mld EUR przeznaczone zostanie na efektywność energetyczną.  

Następnie Komisja wydała dwa zalecenia dla sektora budownictwa: w sprawie 

modernizacji257 i renowacji budynków258. Zalecenia w sprawie modernizacji budynków 

określają, w jaki sposób państwa członkowskie powinny wdrożyć zmienione aspekty 

modernizacji budynków w ramach dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej 

budynków (EPBD) 2018/844 do prawa krajowego. Obejmują przede wszystkim wytyczne 

 
256 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia, COM / 2016/051 final, Bruksela 
16.2.2016 
257 Zalecenie Komisji (UE) 2019/1019 z dnia 7 czerwca 2019 r. W sprawie modernizacji budynków, (Dz.U. L 165 
z 21.6.2019) 
258 Zalecenie Komisji (UE) 2019/786 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie renowacji budynków (notyfikowana jako 
dokument nr C(2019) 3352), (Dz.U. L 127 z 16.5.2019) 
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dotyczące automatyzacji i kontroli budynków, mobilności elektronicznej i inspekcji. Natomiast 

zalecenia w sprawie renowacji budynków dotyczą sposobu, w jaki państwa Unii Europejskiej 

(EU) powinny wdrożyć zmienione aspekty renowacji budynków w ramach dyrektywy w 

sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zalecenia powstały w odpowiedzi na 

wnioski państw członkowskich o wyjaśnienie przepisów dyrektywy.  

Istotnym dokumentem w aspekcie zwiększania efektywności energetycznej jest dokument 

wydany przez Komisję w 2020 r. zawierający strategię uruchomienia fali renowacji pn. „Fala 

renowacji dla Europy - zazielenianie naszych budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa 

jakości życia”259. Dokument ten podkreśla istotną rolę zwiększania efektywności poprzez 

renowację budynków oraz ma na celu ułatwienie przeprowadzenia energooszczędnych i 

zasobooszczędnych renowacji oraz wspieranie nowych inwestycji w dłuższym okresie. Celem 

szczegółowym jest co najmniej podwojenie rocznego wskaźnika renowacji energetycznej 

budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do 2030 r. oraz wspieranie gruntownych renowacji 

energetycznych. Aby go osiągnąć konieczna jest likwidacja barier utrudniających renowację 

budynków. Grupa Instytucji Finansowych ds. Efektywności Energetycznej ( EEFIG ) wskazała 

sześć rodzajów barier: bariery strukturalne, bariery informacyjne, niedoskonałości rynku, brak 

wiedzy fachowej, kombinację czynników utrudniających agregowanie projektów lub 

stosowanie bardziej efektywnych podejść na poziomie lokalnym oraz bariery regulacyjne260. 

W celu przyspieszenia procesu renowacji Komisja zaproponowała kilka działań przewodnich. 

Po pierwsze wzmocnienie informacji, pewności prawa i zachęt do renowacji dla właścicieli 

publicznych i prywatnych oraz najemców. W 2021 planowany jest przegląd dyrektywy w 

sprawie efektywności energetycznej i dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej 

budynków. Komisja przy okazji przeglądu ma zamiar zaproponować wprowadzenie bardziej 

rygorystycznego obowiązku posiadania świadectw charakterystyki energetycznej budynków 

oraz stopniowe wprowadzanie obowiązkowych minimalnych norm charakterystyki 

energetycznej dla istniejących budynków. Ponadto, Komisja zaproponuje aby wymogi 

dotyczące renowacji budynków obejmowały również wszystkie szczeble administracji 

publicznej. Aby przyspieszyć falę renowacji należy zapewnić odpowiednie i dobrze 

ukierunkowane finansowanie. Dlatego Komisja proponuje zwiększenie wielkości i wpływu 

 
259 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, Fala renowacji dla Europy - zazielenianie naszych budynków, tworzenie miejsc pracy, 
poprawa jakości życia, COM / 2020/662 final, Bruksela, 14.10.2020 
260 Europejski Komitet Regionów, Fala renowacji: KR i Komisja Europejska rozpoczynają współpracę w celu 
pobudzenia modernizacji budynków, https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/renovation-wave-CoR-and-
Commission-launch-cooperation-to-boost-building-overhaul.aspx, (dostęp: 06.08.2021) 
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finansowania UE poprzez zwiększenie dotacji, pomocy technicznej, pomocy przy 

opracowywaniu projektów i pożyczek oraz umożliwienie ich łączenia w sytuacjach, w których 

nie było to możliwe w przeszłości. Komisja proponuje także pomoc w zakresie 

przygotowywania i realizacji projektów renowacji w szczególności poprzez wzmocnienie 

programu ELENA oraz wykorzystanie opcji pomocy technicznej w ramach Funduszu 

Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jednym z działań mającym na celu promowanie 

kompleksowych i zintegrowanych renowacji w kierunku inteligentnych budynków, integracja 

energii ze źródeł odnawialnych i umożliwienie pomiaru rzeczywistego zużycia energii. 

Następnie Komisja proponuje dostosowanie ekosystemu budowlanego do zrównoważonej 

renowacji w oparciu o rozwiązania oparte na obiegu zamkniętym, wykorzystywanie i ponowne 

wykorzystywanie zrównoważonych materiałów, a także integrację rozwiązań opartych na 

zasobach przyrody. W tym celu Komisja opracuje plan działania do roku 2050 mający na celu 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia budynków, w tym poprzez 

wykorzystanie bioproduktów oraz dokona przeglądu docelowych poziomów odzysku 

materiałów. Dodatkowo poprzez falę renowacji Komisja chce poradzić sobie z problemem 

ubóstwa energetycznego. Fala renowacji ma być swojego rodzaju dźwignią – ma wspomóc 

gospodarstwa domowe w dostępie do zdrowych mieszkań. Ostatnim działaniem jest 

promowanie obniżenia emisyjności ogrzewania i chłodzenia, które odpowiadają za 80 % 

zużycia energii w budynkach mieszkalnych. Podsumowując, strategia ma na celu wymuszenie 

fali renowacji budynków pod kątem oszczędności  energii co w perspektywie długookresowej 

stanowi znaczącą korzyść dla odbiorców  końcowych, jednak w perspektywie 

krótkoterminowej może stanowić realny problem, przede wszystkim finansowy261. Ponadto, 

renowację stanowią szansę na wprowadzanie infrastruktury nowoczesnej m.in. dla 

elektromobilności, inteligentnych budynków. Fala renowacji zatem może doprowadzić nie 

tylko do zwiększenia efektywności energetycznej ale także do szeroko zakrojonej transformacji 

miast oraz dostosowania ich do nowych technologii.  

W sektorze transportu konieczne są także działania w celu wdrożenia niezbędnej 

infrastruktury takiej jak stacji uzupełniania paliw alternatywnych oraz punktów ładowania 

pojazdów elektrycznych. Dlatego w 2016 r. Komisja przedstawiła europejską strategię na rzecz 

 
261 J. Lewandowska, Zielony Ład na rynku nieruchomości: Fala Renowacji, https://thinkco.pl/zielony-lad-fala-
renowacji/, (dostęp: 06.08.2021).  
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mobilności niskoemisyjnej262. W strategii został określony ambitny cel: do połowy stulecia 

emisje gazów cieplarnianych z sektora transportu należy zmniejszyć do poziomu niższego o co 

najmniej 60 proc. od poziomu z roku 1990, a następnie dalej konsekwentnie ograniczać aż do 

poziomu zerowego, zapewniając jednocześnie zaspokajanie potrzeb w zakresie mobilności 

osób i przemieszczania towarów, jak również sieć połączeń obejmujących cały świat. W 

strategii zawarte zostały także działania sprzyjające przechodzeniu na niskoemisyjny transport. 

Do głównych obszarów działań zaliczono przede wszystkim: bardziej efektywny system 

transportowy, niskoemisyjne, alternatywne źródła energii na potrzeby transportu oraz pojazdy 

niskoemisyjne i bezemisyjne. Zwiększenie wydajności systemu transportowego ma zostać 

zrealizowane poprzez maksymalne wykorzystanie technologii cyfrowych, inteligentne wyceny 

i dalsze zachęcanie do przechodzenia na środki transportu o niższej emisji. Przechodzenie na 

niskoemisyjne źródła energii będzie wymagało rozbudowanej infrastruktury na potrzeby paliw 

alternatywnych i stacji ładowania pojazdów. Wiąże się z tym potrzeba normalizacji technologii 

ładowania pojazdów -  w tym momencie istnieje wiele zróżnicowanych wtyczek i 

niekompatybilnych ze sobą rozwiązań, co stanowi jedną z ważniejszych barier w przechodzeniu 

na transport niskoemisyjny. W ostatnim punkcie strategia rekomenduje zastosowanie 

technologii bezemisyjnych, m.in. napędu elektrycznego, w pierwszej kolejności w transporcie 

publicznym na terenach zurbanizowanych, gdyż będzie to miało wpływ na ograniczenie emisji 

z sektora transportu263. 

Odnośnie czwartego filaru dotyczącego obniżenia emisyjności gospodarki warto bliżej 

przeanalizować wspomniany na początku rozdziału komunikat Komisji „„Gotowi na 55”: 

osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej” 

gdyż porusza wiele kwestii z zakresu EU ETS oraz OZE. W zakresie UE ETS Komisja 

zaproponowała aby do 2030 r. sektory objęte zmienionym EU ETS musiały osiągnąć redukcję 

emisji gazów cieplarnianych o 61 % w porównaniu z poziomami z 2005 r. Dodatkowo, Komisja 

w komunikacie zaproponowała aby w latach 2023-2025 objąć systemem EU ETS sektor 

morski. W sektorze lotnictwa zaleca aby rozpocząć wycofywanie bezpłatnych uprawnień do 

emisji dla tego sektora. Dla lotnictwa międzynarodowego zostanie wdrożony mechanizm 

kompensacji i redukcji CO2 w drodze dyrektywy w sprawie unijnego handlu uprawnieniami do 

 
262 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego, Komitetu Regionów, Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej, COM/2016/0501 
final, Bruksela 20.7.2016 r.  
263 J. Zawieska, Koncepcja e-mobilności w świetle polityki klimatycznej i transportowej Unii Europejskiej i Polski, 
[w:] J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, E-mobilność: wizje i scenariusze,  Publikacja Europejskiego Kongresu 
Finansowego, Sopot, 2017 s. 29. 
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emisji. Zmiany także zostały zaproponowane w sektorze budownictwa i transportu. Komisja 

proponuje aby włączyć je od 2026 r. do EU ETS jednak w ramach odrębnego systemu 

skoncentrowanego na dostawcach paliw na rynkach wyższego szczebla, w ramach którego to 

systemu odpowiedzialność za jego przestrzeganie będzie spoczywać na producentach paliw a 

nie na odbiorcach końcowych. Komisja, aby zapobiec przeniesieniu produkcji do państw 

trzecich zaproponowała wprowadzenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z 

uwzględnieniem emisji CO2, w ramach którego ustala się opłatę za przywóz ograniczonej 

liczby towarów powodujących znaczne zanieczyszczenie na podstawie wielkości emisji 

związanych z ich produkcją. Kluczowa w tym miejscu jest znajomość rynków państw trzecich 

oraz ustanowienie odmiennych zasad traktowania państw, w których istnieją rynki emisji od 

państw, w których takie rynki nie istnieją. Odmienne traktowanie także powinno być w 

stosunku do państw najsłabiej rozwiniętych. W ich przypadku dodatkowe koszty miałyby 

negatywny wpływ na ich dalszy rozwój. Także w przypadku państw wyspiarskich mechanizm 

powinien uwzględniać ich specyficzny charakter, trudności i ograniczenia264. Instrument ten 

ma być skutecznym impulsem do przeprowadzenia odpowiedniej modernizacji sektorów w 

celu zmniejszenia emisyjności. Dodatkowo ochroni także przedsiębiorstwa europejskie z 

sektorów energochłonnych takich jak np. stali lub cementu przed tańszymi rozwiązaniami 

pochodzącymi z państw trzecich. Jednak pomimo zalet tego mechanizmu warto rozważyć jakie 

niekorzystne skutki może wywołać. Przede wszystkim wzrośnie cena towarów pochodzących 

z państw trzecich dla odbiorców w UE. Może to spowodować wzrost ceny niektórych 

produktów przetworzonych ze sprowadzanych materiałów i tym samym obniżyć ich 

konkurencyjność.  

Komunikat w dalszej części zawiera propozycję podwyższenia celu ustanowionego w 

rozporządzeniu w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego z 30% do 40% do 2030 r. 

Zmodyfikowano także cele – wniosek Komisji zawiera cele, które zmniejszają rozbieżność 

poziomów emisji na mieszkańca w państwach członkowskich do 2030 r. w większym stopniu, 

niż miało to miejsce w dotychczasowych celach. Dodatkowo pomimo włączenia sektora 

transportu i budownictwa do systemu handlu emisjami, dalej te sektory podlegają także  

rozporządzeniu w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego. Komisja tłumaczy to faktem, że 

pomimo zachęt do inwestycji wynikających z objęcia systemem handlu emisjami sektory te 

muszą być wspomagane przez działania rządowe takie jak m.in. niwelowanie niedoskonałości 

 
264 Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego, W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO, (2020/2043(INI)), 15.02.2021, s. 7.  
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rynku, inwestowanie w infrastrukturę, wprowadzanie pojazdów bezemisyjnych i promowanie 

renowacji budynków265.  

W zakresie odnawialnych źródeł energii Komisja zaproponowała podniesienie celu na 2030 

r. z 32% do 40%. Uzupełnienie do wniosku stanowią orientacyjne wkłady krajowe. Komisja 

podkreśla w Komunikacie rolę odnawialnych źródeł energii, w tym także wodoru dla którego 

w 2020 r. wydała strategię w zakresie wodoru266. Ze względu na fakt, że wodór może zastąpić 

również paliwa kopalne w niektórych procesach przemysłowych, które wymagają znaczących 

nakładów energii, stanowi szansę na osiągnięcie celów na 2050 r. Jako priorytet Komisja 

wyznacza rozwój produkcji wodoru odnawialnego z wykorzystaniem głównie energii 

wiatrowej i słonecznej. Strategia dzieli proces na kilka etapów. Pierwszy z nich, wprowadzany 

w latach 2020-2024 zakłada zainstalowanie zasilanych energią ze źródeł odnawialnych 

elektrolizerów o mocy co najmniej 6 GW, które mogą wyprodukować nawet 1 milion ton 

wodoru odnawialnego w UE. W tym etapie istotną kwestią jest ustanowienie ram regulacyjnych 

dotyczących płynnego i dobrze funkcjonującego rynku wodoru oraz tworzenie zachęt do 

budowania zarówno podaży, jak i popytu na rynkach pionierskich oraz ustanowienie 

odpowiednich zasad pomocy państwa. W drugiej fazie realizowanej w latach 2025-2030 celem 

jest włączenie wodoru do zintegrowanego systemu energetycznego oraz zainstalowanie do 

2030 r. zasilanych energią ze źródeł odnawialnych elektrolizerów o mocy co najmniej 40 GW, 

które mogą wyprodukować nawet 10 milionów ton wodoru odnawialnego w UE. W tym etapie 

rozpocznie się zapotrzebowanie na unijną infrastrukturę logistyczną oraz zostaną podjęte kroki 

umożliwiające transportowanie wodoru z obszarów o dużym potencjale w zakresie 

odnawialnych źródeł energii do centrów popytu znajdujących się potencjalnie w innych 

państwach członkowskich267. Konieczne będzie także stworzenie sieci stacji tankowania 

wodoru oraz rozwój wielkoskalowych instalacji do magazynowania wodoru. W trzeciej, 

ostatniej fazie pomiędzy rokiem 2030 a 2050 Komisja zakłada, że technologie związane z 

wodorem odnawialnym powinny osiągnąć dojrzałość i być wdrażane na dużą skalę w celu 

dotarcia do wszystkich sektorów, w których trudno doprowadzić do obniżenia emisyjności, i w 

przypadku których inne rozwiązania mogą być niewykonalne lub bardziej kosztowne268. Ze 

 
265 Komisja Europejska, Pytania i odpowiedzi – rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego 
oraz użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa, Bruksela, 14.07.2021 
266 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – 
Społecznego, Komitetu Regionów, Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu, 
COM(2020) 301 final, Bruksela, 08.07.2020 r.  
267 Strategia w zakresie wodoru…, s. 8. 
268 Ibidem. 
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zwiększonej produkcji energii z OZE około jednej czwartej można by wykorzystać w produkcji 

wodoru odnawialnego. Realizacja tej strategii będzie jednak kosztowna. Szacuje się, że na 

inwestycje konieczne by były nakłady w wysokości nawet do 500 mld EUR269. Dlatego 

Komisja powołała europejski sojusz na rzecz czystego wodoru, który będzie miał za zadanie 

realizację działań wymienionych w strategii oraz będzie wspierał inwestycje. Głównym 

zadaniem sojuszu będzie stworzenie i rozwijanie przejrzystego wykazu opłacalnych projektów 

inwestycyjnych co ułatwi i przyspieszy w inwestycje. Projekty mogą zostać dofinansowywane 

z programu InvestEU oraz „Łącząc Europę”. Wyzwaniem dla powodzenia realizacji strategii 

wodoru jest przede wszystkim wysoki koszt produkcji wodoru zeroemisyjnego. Dodatkowo, 

większość obecnie zużywanego wodoru w UE produkowana jest głównie z wykorzystaniem 

paliw kopalnych. Poważną wadą jest także fakt, że produkcja wodoru pochłania dużo energii a 

więc aby produkować zeroemisyjny wodór należałoby zwiększyć ilość słonecznych i 

wiatrowych mocy wytwórczych co jest zbieżne z polityką prowadzoną w ramach UE oraz unii 

energetycznej270.  

W aspekcie odnawialnych źródeł energii Komisja Europejska opracowała w 2020 r. 

strategię mającą na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych271. 

Komisja jako cel w niniejszej strategii wyznacza rozbudowę infrastruktury wytwórczej tak, aby 

osiągnąć 60GW mocy zainstalowanej morskiej energii wiatrowej (z obecnych 12GW) oraz co 

najmniej 1GW mocy zainstalowanej energii oceanicznej do 2030 r. Natomiast do 2050 r. 

planuje osiągnięcie mocy zainstalowanej wynoszącej odpowiednio 300 GW dla energii 

morskiej i 40 GW dla oceanicznej. Aby osiągnąć ten cel Komisja zachęca do współpracy 

transgranicznej w obszarze planowania długoterminowego i wdrażania. Szacuje się, że aby to 

osiągnąć konieczne będą nakłady w wysokości do 800 mld EUR272. Komisja spodziewa się, że 

większość środków zapewni sektor prywatny. Jednak aby skutecznie zachęcić do inwestowania 

potrzebne będzie wsparcie zarówno finansowe jak też prawne. Wsparcie finansowe może 

zapewnić program InvestEU program NER300, Instrument „Łącząc Europę”  oraz plan 

odbudowy NextGenerationEU, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 

(RRF) przeznacza 37 % swoich środków na zieloną transformację, w tym na energię z morskich 

 
269 Ibidem, s. 9. 
270 A. Łoskot-Strachota, Unijna strategia wodorowa, Analizy Ośrodka Studiów Wschodnich, 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-07-10/unijna-strategia-wodorowa, (dostęp: 11.08.2021).  
271 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów,  Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł 
odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości, COM(2020) 741 final, Bruksela, 19.11.2020 r.  
272 Ibidem, s. 2. 
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źródeł. Aby zachęcić do inwestycji Komisja zapowiada wprowadzenie jasnych, wspierających 

ram prawnych. Strategia pokazuje potrzebę inwestowania w morskie źródła odnawialne. 

Uznaje w nich szansę na osiągnięcie celów na 2050 r., tym bardziej, że koszty tej energii cały 

czas spadają a liczne przedsiębiorstwa na terenie unii europejskiej szybko rozwijają technologię 

tak, aby energia z morza była coraz bardziej atrakcyjna.  

W zakresie piątego filaru dotyczącego badań naukowych, konkurencyjności i innowacji 

Komisja wydała komunikat w sprawie zintegrowanego strategicznego planu w dziedzinie 

technologii energetycznych (SET-Plan)273, który ma za zadanie przyspieszyć transformację 

systemu energetycznego w ramach unii energetycznej poprzez rozwój technologii 

niskoemisyjnych. Za sprawą skoordynowanych działań badawczych państw członkowskich 

nad technologiami niskoemisyjnymi, SET-Plan obniża koszty tychże badań oraz przyspiesza 

ich efekty. Do planu SET zaliczone zostały obszary badawcze mające na celu zrealizowanie 

wszystkich założeń w obszarze filaru piątego unii energetycznej tj. w zakresie badań 

naukowych, innowacji i konkurencji. Plan SET obejmuje:  

1. Integrację technologii odnawialnych w systemach energetycznych 

2. Redukcję kosztów technologii 

3. Nowe technologie i usługi dla konsumentów 

4. Odporność i bezpieczeństwo systemu energetycznego 

5. Nowe materiały i technologie dla budynków 

6. Efektywność energetyczną dla przemysłu 

7. Konkurencyjność w globalnym sektorze akumulatorów (baterii) i e-mobilności 

8. Paliwa odnawialne i bioenergię 

9. przechwytywanie i wykorzystywanie dwutlenku węgla(CCU)  oraz przechwytywanie i 

składowanie dwutlenku węgla (CCS) 

10. Bezpieczeństwo jądrowe 

 Współpraca w zakresie Planu SET dotyczy przede wszystkim udziału w pracach w tzw. 

TWG (temporary working groups) tj. tymczasowych grupach roboczych, które są sukcesywnie 

przekształcane w IWG (implementation working groups). Głównym zadaniem IWG jest 

 
273 Komunikat Komisji, W kierunku zintegrowanego strategicznego planu w dziedzinie technologii 
energetycznych (SET), C/2015/6317, Bruksela 15.9.2015. 
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opracowywanie a następnie wdrażanie planów implementacyjnych dla 10 kluczowych 

działań/obszarów. Komisja w komunikacie wyznacza trzy główne kierunki działań. Po 

pierwsze, bardziej ukierunkowany cel - działania powinny się skupiać wokół czterech 

priorytetów: odnawialnych źródeł energii, konsumentów, efektywności energetycznej oraz 

transportu oraz dwóch priorytetów badawczych CCS i energetyki jądrowej. Następnie Komisja 

zaleca bardziej zintegrowane podejście horyzontalne, które będzie identyfikować nowe 

możliwości możliwe dzięki badaniom i innowacjom oraz zmianę zarządzania Planem SET, 

które odtąd ma być mocno zakorzeniony w koncepcji unii energetycznej. Dodatkowo aby 

zrealizować cele należy skutecznie skoordynować działania oraz zapewnić finansowanie 

badań. Plan SET miał przede wszystkim na celu dać nowy impuls dla badań naukowych w 

zakresie energii.  

 W ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” Komisja wydała 

dokument pn. Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii274,w którym przedstawiono 

strategię UE w zakresie pobudzenia badań naukowych i innowacji. Strategia opiera się na trzech 

podstawowych działaniach. Pierwszy obszar dotyczy podejmowania działań w zakresie 

polityki, norm i przepisów, które poprzez jasno ukierunkowany przekaz będą stanowić impuls 

do inwestycji w badania naukowe i innowacje w dziedzinie czystych technologii. Przede 

wszystkim poprzez odstąpienie od finansowania paliw kopalnych a promowaniu OZE, UE daje 

jasny sygnał odnośnie kierunku swojej polityki oraz do opłacalnych inwestycji w perspektywie 

zarówno krótko- jak i długoterminowej.  Także wzmocniony system EU-ETS mobilizuje do 

większych inwestycji w OZE. Nowe prawodawstwo dotyczące sektora energii elektrycznej, 

efektywności energetycznej oraz w dziedzinie odnawialnych źródeł energii wchodzące w skład 

tzw. pakietu zimowego przyczyniło się do wsparcia udziału odnawialnych źródeł energii w 

rynku. Drugi obszar dotyczy wdrożenia odpowiednich instrumentów finansowych, które obniżą 

ryzyko inwestorów prywatnych w przypadku niepowodzenia projektu lub badań nad nowymi 

technologiami. Przede wszystkim mowa jest o wykorzystywaniu pożyczek ze środków 

publicznych, inwestycji kapitałowych i gwarancji finansowych w projektach, w przypadku 

których mało prawdopodobne jest uzyskanie pełnego finansowania z sektora prywatnego ze 

względu na niepewność rynkową, technologiczną lub naukową. W przypadku gdy ryzyko 

przedsiębiorców zostanie ograniczone należy się spodziewać większej chęci do inwestycji w 

nowoczesne technologie. W tym aspekcie szczególną rolę odgrywał Europejski Fundusz na 

 
274 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – 
Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Przyspieszenie innowacji w 
dziedzinie czystej energii, COM(2016) 763 final, Bruksela, 30.11.2016 r. 
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rzecz Inwestycji Strategicznych. Finansowanie badan naukowych można także zapewnić 

korzystając ze środków dostępnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych. Aby zmniejszyć ryzyko związane z projektami demonstracyjnymi w sektorze 

energii został uruchomiony instrument gwarancyjny „InnovFin” w ramach programu 

„Horyzont 2020”. W celu ułatwienia kontaktów pomiędzy inwestorami badań a promotorami 

projektów Komisja utworzyła europejski portal projektów inwestycyjnych, którego celem jest 

budowanie pomostów między promotorami projektów z UE a inwestorami z całego świata. 

Dodatkowym źródłem inwestycji są ustanowione partnerstwa publiczno-prywatne w dziedzinie 

badań takie jak: wspólne inicjatywy technologiczne w zakresie ogniw paliwowych i technologii 

wodorowych, „Czyste niebo”, SESAR, Shift2Rail oraz inicjatywa na rzecz bioprzemysłu, a 

także kontraktowe partnerstwa publiczno-prywatne, np. w dziedzinie pojazdów ekologicznych 

oraz zrównoważonego przemysłu przetwórczego275. Ostatnim obszarem, który pozwoli na 

przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystych technologii jest ukierunkowanie finansowania 

badań naukowych i innowacji przez UE w szczególności poprzez program „Horyzont 2020”. 

Celem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji 

naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. 

Załącznik do komunikatu zawiera strategię, która przedstawia cztery technologiczne obszary 

docelowe w aspekcie przyspieszenia innowacji w sektorze energii z OZE. Jest to przede 

wszystkim dalsze rozwijanie badań naukowych i innowacji w celu dekarbonizacji zasobów 

budynków do 2050 r., dalsze badania nad odnawialnymi źródłami energii aby wzmocnić 

przywództwo UE w tym obszarze oraz opracowywanie przystępnych cenowo i zintegrowanych 

rozwiązań w zakresie magazynowania energii, a także badania nad elektromobilnością. W 

programie prac „Horyzont 2020” na lata 2018–2020 przeznaczono ponad 2 mld EUR na 

przewidziane w programie działania276.  

Jednak najważniejszym z punktu widzenia unii energetycznej dokumentem niewiążącym, 

zaraz po „Strategii ramowej” jest Komunikat Komisji „Czysta energia dla wszystkich 

Europejczyków” 277, gdyż zawiera on propozycję  pakietu środków wspomagających 

osiągnięcie celów energetyczno-klimatycznych oraz wspomagających budowę unii 

energetycznej. Do komunikatu dołączonych zostało osiem wniosków ustawodawczych 

 
275 Ibidem, s. 10.  
276 Załącznik nr 4 do Trzeciego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej, COM(2017) 688 final, 
Bruksela, 23.11.2017r. 
277 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków, COM(2016) 860 final, Bruksela, 30.11.2016 r. 
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dotyczących przede wszystkim efektywności energetycznej, energii odnawialnej, 

projektowanej struktury rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa dostaw energii oraz zasad 

zarządzania unią energetyczną. Wszystkie powyższe akty prawne zostały przeanalizowane w 

dalszej części rozdziału.  

 

4.2. Regulacje prawne  

Podstawę prawną do podejmowania inicjatyw ustawodawczych przez Unię Europejską w 

zakresie energii zawiera Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej278. Unijna polityka 

energetyczna realizowana jest na zasadzie subsydiarności tzn. pomocniczości oraz 

proporcjonalności. Działania UE mogą zatem być realizowane, gdy istnieje uzasadnienie, że na 

poziomie UE zostaną one zrealizowane szybciej, lepiej lub ekonomiczniej. W rozdziale XXI 

zatytułowanym „Energetyka” art. 194 TFUE zawiera sposób stanowienia prawa i podział 

kompetencji w dziedzinie energii. Zawiera także obszary działalności, w które UE może 

ingerować. Przede wszystkim w celu zapewnienia funkcjonowania rynku energii, zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw energii w Unii, wspierania efektywności energetycznej i oszczędności 

energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii oraz wspierania wzajemnych 

połączeń między sieciami energii. Traktat przyznaje jednak państwom członkowskim prawo do 

decydowania o strukturze wykorzystania własnych zasobów energetycznych i zaopatrzenia w 

energię. Państwa  mogą więc dowolnie tworzyć swoje koszyki energetyczne, a prawo wtórne 

nie powinno dyskryminować żadnego nośnika energii. Wyjątki jednak stanowią te źródła 

energii, które zagrażają środowisku np. istnieją ograniczenia odnośnie energetyki jądrowej lub 

emisji szkodliwych związków do atmosfery.  

Szczególnie istotne miejsce w tworzeniu unii energetycznej mają regulacje prawne, które 

umożliwiają harmonizację przepisów prawnych państw członkowskich tworząc tym samym 

wspólny rynek energii. Ostatnie lata to czas intensywnej działalności prawodawczej Unii 

Europejskiej w dziedzinie energii. Wraz z ostatnim pakietem legislacyjnym zaproponowanym 

przez Komisję Europejską w tzw. pakiecie zimowym weszło w życie wiele przepisów, które 

wspomagają tworzenie unii energetycznej. W skład pakietu zimowego wchodzą następujące 

akty prawne:  

 
278 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. UE C 326, 26.10.2012 
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• Dyrektywa w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej279, 

• Rozporządzenie w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej280, 

• Rozporządzenie w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii 

elektrycznej281, 

• Rozporządzenie ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów 

Regulacji Energetyki282, 

• Rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną283, 

• Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej284, 

• Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków285, 

• Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych286. 

 

Powyższe akty stanowią podstawę budowy i funkcjonowania unii energetycznej. W lipcu 

2021 r. Komisja dokonała rewizji niektórych z wyżej wymienionych aktów prawnych i 

zaproponowała wnioski ustawodawcze aby dostosować politykę energetyczną UE do 

osiągnięcia nowego celu – obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. w 

porównaniu z poziomami z 1990 r.   

 
279 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE, (Dz. U. UE L 158/125,  
14.6.2019) 
280 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej, (Dz.U. L 158/54, 14.6.2019) 
281 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 
gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WE, (Dz.U. L 
158/1 z 14.6.2019) 
282 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające 
Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, (DZ. U UE L 158/22, 14.6.2019) 
283 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 
94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 
2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
525/2013, (Dz. U. UE L 328/1, 21.12.2018).  
284 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca 
dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, (Dz. U. UE L 328/210, 21.12.2018).  
285 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 
2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie 
efektywności energetycznej, (Dz. U. UE L 156/75, 19.6.2018).  
286 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, (Dz. U. UE L. 328/82, 21.12.2018).  
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Należy także zwrócić uwagę i przeanalizować pozostałe akty prawne tworzące i regulujące 

unię energetyczną. Aby kompleksowo przeanalizować wszystkie obszary, które unia 

energetyczna i akty prawne przyjęte dla tejże koncepcji regulują, kolejny  podrozdział został 

podzielony na sektor energii elektrycznej, sektor gazu, sektor odnawialnych źródeł energii, a 

także inne akty ustanawiające ramy prawne oraz regulujące funkcjonowanie unii energetycznej.  

4.2.1.  Akty prawne w sektorze energii elektrycznej  

Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” z 2016 r. zawierał trzy propozycje 

wniosków Komisji w zakresie energii elektrycznej: dyrektywę w sprawie wspólnych zasad 

rynku wewnętrznego energii elektrycznej, rozporządzenie w sprawie wewnętrznego rynku 

energii elektrycznej oraz rozporządzenie w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze 

energii elektrycznej.  

Dyrektywa w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej zawiera 

m.in. zasady dotyczące rynków detalicznych energii elektrycznej, podczas gdy rozporządzenie 

(UE) 2019/943, które zostało przyjęte w tym samym czasie, zawiera głównie zasady dotyczące 

rynku hurtowego i eksploatacji sieci. W dyrektywie zawarte są przede wszystkim zasady 

dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania energii i dostaw energii 

elektrycznej, wraz z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, otwartego dostępu do 

zintegrowanego rynku oraz dostępu stron trzecich do infrastruktury przesyłowej i 

dystrybucyjnej. Dyrektywa wzmacnia prawa konsumenta - ustanowiła możliwość wyboru 

przez konsumentów dowolnego dostawcy energii z pozostałych państw członkowskich. 

Otwarcie rynku energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nastąpiło z dniem 1 lipca 2007 

r. W praktyce jednak wybór dostawcy energii nie był taki prosty. W 2015 r. w niektórych 

państwach członkowskich konsumenci mieli bardzo ograniczony wybór dostawców a zmiana 

dostawcy była dość uciążliwa. Sytuację zmieniła jednak dyrektywa. Wzmacnia ona prawa 

konsumenta, wskazuje jako aktywnego uczestnika w rynku energii poprzez możliwość 

produkcji własnej energii i jej sprzedaż, a także wyznacza krótszy czas zmiany dostawcy, 

dostęp do narzędzi porównywania cen i inteligentnych liczników oraz bardziej zrozumiałe i 

częstsze rachunki za energię287. Dyrektywa skraca czas zmiany dostawcy energii elektrycznej 

do 3 tygodni, natomiast do roku 2026 będzie umożliwione to nawet w ciągu 24 h. Co istotne, 

zmiana dostawcy jest bezpłatna z wyjątkiem wcześniejszego rozwiązania umów na czas 

 
287 Załącznik do Sprawozdania na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. na podstawie rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu COM(2020) 950 final, 
Bruksela, dnia 14.10.2020 r 
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określony. Dane statystyczne wskazują, że w 2018 r. częstotliwość zmian dostawców energii 

elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych wzrosła w większości państw członkowskich, 

jednak konsumenci mieli problem z  porównywalnością ofert. Nowe przepisy nakładają na 

dostawców obowiązek przedstawiania na każdym rachunku informacji na temat zużycia energii 

i kosztów w jasny i zrozumiały sposób. Informacje powinny być przedstawiane w sposób 

ułatwiający klientom porównanie. Dyrektywa przyznaje konsumentom także prawo dostępu do 

bezpłatnego narzędzia porównywania cen oraz prawo do zwrócenia się o inteligentny licznik, 

który pokazuje zużycie energii i jej koszt w czasie rzeczywistym i który może być odczytywany 

zdalnie. Ponadto w dyrektywie wprowadzono prawo dla odbiorców energii do przystąpienia do 

obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich oraz 

prawa do wytwarzania, zużywania, magazynowania i sprzedawania energii elektrycznej, 

indywidualnie lub za pośrednictwem agregatora.  

Dyrektywa zawiera także wymogi dotyczące rozdziału oraz niezależności organów 

regulacyjnych w państwach członkowskich i przypisuje im zadania. Operatorzy systemów 

dystrybucyjnych (OSD) w przypadku, gdy są częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego 

pionowo muszą być niezależni co najmniej w zakresie formy prawnej, organizacji i 

podejmowania decyzji – od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją. Ponadto   

zarówno  operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) jak również operatorzy systemów 

przesyłowych (OSP) nie mogą być właścicielami, tworzyć ani obsługiwać instalacji 

magazynowania energii, ani nimi zarządzać z wyjątkiem przypadków, w których spełnione są 

określone szczególne warunki. Następnie dyrektywa nakłada na państwa członkowskie 

obowiązek ustanowienia przepisów mających na celu ułatwienie podłączenia punktów 

ładowania pojazdów elektrycznych do sieci dystrybucyjnej. Zaznacza przy tym, że 

właścicielem punktu ładowania, zarządzającym lub obsługującym ten punkt może myć operator 

systemu dystrybucyjnego tylko wtedy gdy żaden inny organ nie wyraził zainteresowania.  

Dyrektywa zobowiązuje krajowe organy regulacji energetyki do współpracy z organami 

regulacyjnymi państw członkowskich oraz z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji 

Energetyki w UE. Współpraca ma się odbywać głównie w celu umożliwienia optymalnego 

zarządzania siecią, promowania wspólnych giełd energii elektrycznej, w ramach przygotowania 

na wypadek zagrożeń, w związku z alokacją zdolności transgranicznych oraz do zapewnienia 

odpowiedniego poziomu zdolności w zakresie połączeń wzajemnych.  

Rozporządzenie w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej jak zostało wyżej 

wspomniane reguluje rynek hurtowy energii elektrycznej. W artykule trzecim zostały określone 
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zasady dotyczące funkcjonowania rynków energii elektrycznej. Przede wszystkim ceny ustala 

się na podstawie popytu i podaży. W sposób wyraźny zostaje zabronione stosowanie limitów 

hurtowych cen energii elektrycznej. Zakaz obejmuje stosowanie zarówno minimalnych jak i 

maksymalnych limitów (art.10 ust.1). Operatorzy systemów przesyłowych nie mogą 

podejmować jakichkolwiek środków mających na celu zmianę poziomu cen hurtowych (art. 10 

ust. 3). Rozporządzenie stopniowo eliminuje przeszkody w transgranicznym przepływie energii 

elektrycznej między obszarami rynkowymi lub państwami członkowskimi oraz w zawieraniu 

transgranicznych transakcji na rynkach energii i zobowiązuje państwa członkowskie do 

podjęcia wszystkich możliwych środków aby zaradzić kwestii ograniczeń przesyłowych. 

Dodatkowo każde państwo, które ma stwierdzone ograniczenia przesyłowe, opracowuje 

krajowy lub międzynarodowy plan działania służący  wzrostowi transgranicznej zdolności sieci 

lub dokonuje przeglądu lub zmiany konfiguracji swojego obszaru rynkowego. W art. 16 

rozporządzenia została zawarta zasada 70%, która odnosi się do minimalnego poziomu 

technicznych zdolności przesyłowych jakie operatorzy muszą udostępnić na potrzeby handlu 

transgranicznego, tzn. między obszarami rynkowymi uwzględniając standardy niezawodności, 

takie jak zasada N-l. 30% obciążalności elementów sieciowych może zostać zarezerwowane na 

potrzeby realizacji transakcji wewnętrznych w ramach danego obszaru rynkowego, przepływy 

kołowe oraz margines bezpieczeństwa288. Tak wysoki poziom udostępnienia linii przesyłowych 

ma jednak niekorzystny wpływ na transakcje wewnętrzne państw członkowskich. 

Dysproporcja wynikająca z przeznaczenia aż 70% linii na handel zagraniczny powoduje, że 

dyskryminowane są transakcje wewnętrzne289. 

Rozporządzenie stwierdza, że bezpieczne i zrównoważone wytwarzanie oraz 

magazynowanie energii uczestniczą w rynku na tych samych warunkach, zgodnie z wymogami 

przewidzianymi w prawie Unii. Zasady sprzyjają swobodnemu kształtowaniu cen i zapobiegają 

działaniom uniemożliwiającym kształtowanie cen na podstawie popytu i podaży, ułatwiają 

rozwój bardziej elastycznego wytwarzania, zrównoważonego wytwarzania niskoemisyjnego 

oraz bardziej elastycznego popytu; umożliwiają obniżanie emisyjności systemu 

elektroenergetycznego, dostarczają odpowiednich zachęt do inwestowania w wytwarzanie oraz  

ułatwiają obrót produktami w całej Unii. Rozporządzenie reguluje szczegółowo między innymi 

zasady funkcjonowania rynków energii elektrycznej (art. 3), rynków dnia następnego i dnia 

 
288 K. Purchała, M. Janowski, J. Kowalczyk, Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” – właściwa 
odpowiedź na wyzwania przyszłości?, „Elektroenergetyka. Współczesność i rozwój” nr 2 (21)/2019, s. 7. 
289 Ibidem. 
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bieżącego i obrotu na nich (art. 7–8), rynków terminowych (art. 9) oraz odpowiedzialności za 

bilansowanie i rynku bilansującego (art. 5–6). 

Celem rozporządzenia jest uregulowanie stosowania przez państwa członkowskie tzw. 

mechanizmów zdolności wytwórczych290. Są to tymczasowe mechanizmy mające na celu 

zapewnienie osiągnięcia niezbędnego poziomu wystarczalności zasobów przez wynagradzanie 

dostępności zasobów, z wyłączeniem środków dotyczących usług pomocniczych lub 

zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (art. 2 ust.22). Mechanizmy zdolności wytwórczych 

powinny być stosowane  w ostateczności w celu wyeliminowania problemów związanych z 

wystarczalnością zasobów, dopiero po przeprowadzeniu kompleksowych badań dotyczących 

możliwego wpływu takich mechanizmów na sąsiadujące państwa członkowskie i 

zaopiniowaniu przez Komisję, która może je zatwierdzić maksymalnie na okres 10 lat. 

Rozporządzenie wprowadza europejską ocenę wystarczalności zasobów - identyfikuje ona 

problemy z wystarczalnością zasobów poprzez ocenę ogólnej zdolności systemu 

elektroenergetycznego do zaspokajania obecnego i przewidywanego zapotrzebowania na 

energię elektryczną, odpowiednio, na poziomie Unii, na poziomie państw członkowskich i na 

poziomie poszczególnych obszarów rynkowych, w stosownych przypadkach (art. 23).  

Dodatkowo rozporządzenie ustanawia limit 550g CO2  pochodzącego z paliw kopalnych na 

kWh energii elektrycznej. Nowe elektrownie, które nie spełniają tej normy i które rozpoczęły 

produkcję komercyjną po wejściu w życie rozporządzenia, nie mogą uczestniczyć w 

mechanizmach zdolności wytwórczych. Natomiast istniejące elektrownie, które emitują ponad 

550 g CO2 pochodzącego z paliw kopalnych na kWh energii elektrycznej i średnio 350 kg CO2 

w skali roku na kW mocy zainstalowanej, nie będą mogły uczestniczyć w mechanizmach 

zdolności wytwórczych po dniu 1 lipca 2025 r. 

Rozporządzenie w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej 

ma na celu ustanowienie przepisów dotyczących współpracy między państwami 

członkowskimi przede wszystkim w zakresie zapobiegania kryzysom energetycznym, 

przygotowywaniu się na nie oraz zarządzaniu nimi.  Państwa członkowskie na mocy 

rozporządzenia zostały zobligowane do opracowania krajowych planów oceny ryzyka dla 

 
290 E. Kosiński, Rynek hurtowy energii elektrycznej jako instrument regulacji sektora elektroenergetycznego w 
Unii Europejskiej i na Ukrainie, [w:] A. Borkowski, W. Małecki (red.), Państwo a przedsiębiorca – aktualne 
wyzwania, Prawo 329 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 326. 
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bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Rodzaje ryzyka zostały podzielone w 

rozporządzeniu na:  

a) rzadkie i ekstremalne zagrożenia naturalne; 

b) zagrożenia awariami wykraczające poza kryterium bezpieczeństwa N-1 oraz  wyjątkowe 

zdarzenia awaryjne; 

c) zagrożenia wtórne, w tym konsekwencje celowych ataków i niedoborów paliwa. 

 ENSO-E po zatwierdzeniu przez ACER metody ustalania najbardziej istotnych 

scenariuszy regionalnego kryzysów elektroenergetycznych opracowuje w ścisłej  współpracy z 

ECG, regionalnymi centrami koordynacyjnymi, właściwymi organami i organami 

regulacyjnymi najbardziej istotne scenariusze kryzysu elektroenergetycznego dla każdego 

regionu, a w terminie 4 miesięcy od ustalenia regionalnych scenariuszy, właściwe organy 

krajowe opracowują krajowe scenariusze kryzysu elektroenergetycznego. Na podstawie tych 

scenariuszy właściwe organy każdego państwa członkowskiego opracowują plany gotowości 

na wypadek zagrożeń.   Aby zapewnić spójność planów gotowości na wypadek zagrożeń, przed 

ich przyjęciem właściwe organy przedkładają projekty planów do konsultacji właściwym 

organom odpowiednich państw członkowskich w regionie oraz, jeżeli nie znajdują się one w 

tym samym regionie, właściwym organom bezpośrednio połączonych państw członkowskich, 

a także ECG. W planie gotowości na wypadek zagrożeń każdego państwa członkowskiego 

określa się wszystkie środki krajowe, które są planowane lub zostaną podjęte w celu 

zapobiegania kryzysom elektroenergetycznym oraz środki regionalne i, w stosownych 

przypadkach, środki dwustronne mające na celu zapewnienie właściwego zapobiegania 

kryzysom elektroenergetycznym o skutkach transgranicznych lub właściwe zarządzanie takimi 

kryzysami. Rozporządzenie określa także procedurę zarządzania kryzysami 

elektroenergetycznymi. W sytuacji, kiedy z kompetentnego źródła pochodzą informacje, że 

może dojść do kryzysu elektroenergetycznego, właściwy organ państwa członkowskiego 

wydaje niezwłocznie wczesne ostrzeżenie Komisji, właściwym organom państw 

członkowskich znajdujących się w tym samym regionie, a w przypadku gdy nie znajdują się 

one w tym samym regionie, właściwym organom bezpośrednio połączonych państw 

członkowskich. W obliczu kryzysu elektroenergetycznego właściwy organ, po konsultacji z 

danym operatorem systemu przesyłowego, ogłasza kryzys elektroenergetyczny i bez zbędnej 

zwłoki informuje właściwe organy państw członkowskich w tym samym regionie, a jeżeli nie 

znajdują się one w tym samym regionie, właściwe organy bezpośrednio połączonych państw 

członkowskich oraz Komisję. Istotny z punktu widzenia unii energetycznej jest szczególnie 
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artykuł 15 rozporządzenia, który mówi, że: „Jeżeli państwa członkowskie dysponują 

niezbędnymi możliwościami technicznymi, udzielają sobie wzajemnie pomocy za 

pośrednictwem środków regionalnych lub dwustronnych uzgodnionych na podstawie 

niniejszego artykułu i art. 12 przed udzieleniem tej pomocy”. Zapis ten teoretycznie obliguje 

państwa członkowskie do wzajemnej pomocy w razie kryzysu energetycznego. Jednak przed 

udzieleniem pomocy państwa członkowskie dokonują uzgodnień technicznych, prawnych i 

finansowych niezbędnych do realizacji środków regionalnych lub dwustronnych. Takie 

uzgodnienia określają między innymi maksymalną ilość energii elektrycznej, która ma zostać 

dostarczona na poziomie regionalnym lub dwustronnym, przesłanki uruchomienia pomocy i 

możliwości jej zawieszenia, sposób  dostarczania energii elektrycznej oraz przepisy dotyczące 

godziwej rekompensaty pomiędzy państwami członkowskimi, a pomoc jest uzależniona od 

uprzedniego porozumienia między danymi państwami członkowskimi w sprawie godziwej 

rekompensaty. Jeżeli państwo zwraca się o pomoc przed dokonaniem ustaleń można 

zastosować doraźne środki i uzgodnienia, a państwo członkowskie, które zwróciło się o pomoc 

zobowiązuje się do wypłaty godziwej rekompensaty na podstawie przepisów zawartych w 

rozporządzeniu. Państwo członkowskie zwracające się o pomoc niezwłocznie wypłaca państwu 

członkowskiemu udzielającemu pomocy godziwą rekompensatę lub zapewnia jej niezwłoczną 

wypłatę.  

 Rozporządzenie z pewnością porządkuje i wzmacnia współpracę pomiędzy krajowymi 

operatorami w ramach unii energetycznej w zakresie zarządzania siecią. Jednak aby szybciej i 

skuteczniej reagować na kryzysy energetyczne lepszym rozwiązaniem z pewnością byłoby 

utworzenie instytucji lub nadanie odpowiednich kompetencji ACER do koordynacji dostaw 

energii w przypadku kryzysu. W tym momencie decyzyjność dalej należy do państw 

członkowskich i ustaleń między nimi odnośnie pomocy co wydłuża czas reakcji na kryzys291. 

Pomimo tego, rozporządzenie reguluje po raz pierwszy w sektorze energii elektrycznej 

procedurę wzajemnej pomocy, obliguje do wzmocnionej współpracy w zakresie planowania 

oraz koordynacji w sytuacjach kryzysowych. 

 Analiza powyższych aktów prawnych pozwala stwierdzić, że unia energetyczna 

kompleksowo reguluje sektor energii elektrycznej w zakresie realizacji celów zarówno 

ekonomicznych takich jak efektywność, wydajność sprawność funkcjonowania, 

zrównoważenie popytu i podaży i wspieranie konkurencji, jak też cele w zakresie 

 
291 E.. Bayer, Zarządzanie ryzykiem na europejskim, wspólnym rynku energii, Forum Energii. Analizy i dialog., s. 
5. 
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bezpieczeństwa energetycznego na wypadek zagrożeń oraz cele społeczne w postaci ochrony 

konsumentów292. Powyższe akty prawne stanowią istotną część prawodawstwa dotyczącego 

unii energetycznej.  

 

4.2.2.  Akty prawne w sektorze gazu ziemnego  

Sektor gazu ziemnego został pominięty w pakiecie zimowym. Niemniej jednak warto 

przeanalizować nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu293. 

Rozporządzenie to stanowi część pakietu o unii energetycznej a jego celem jest zapobieganie 

potencjalnym zakłóceniom dostaw i reagowanie na nie. Najistotniejszym z postanowień 

rozporządzenia jest wprowadzenie mechanizmu solidarnościowego. Zgodnie z założeniami 

tego mechanizmu kraje UE muszą sobie pomagać, aby zawsze gwarantować dostawy gazu do 

szczególnie narażonych odbiorców, nawet w przypadku bardzo poważnego zakłócenia, na 

zasadach uczciwej rekompensaty od kraju otrzymującego solidarne wsparcie. Rozporządzenie 

określa także szczególnie narażonych odbiorców, a lista ogranicza się do szpitali, mieszkań, 

hospicjów i ośrodków pomocy społecznej. Jednym z najważniejszych elementów nowych reguł 

jest ściślejsza współpraca i koordynacja regionalna państw członkowskich dzielących ryzyko. 

Przewidziano trzy poziomy kryzysu dostaw energii, które kraje mogą zadeklarować informując 

o tym KE i odpowiednie organy w swoich grupach: wczesne ostrzeganie, ostrzeganie i sytuacja 

kryzysowa.  

 Wczesne ostrzeganie następuje gdy istnieją konkretne, poważne i wiarygodne 

informacje, że może dojść do zdarzenia, które prawdopodobnie spowoduje znaczne 

pogorszenie się sytuacji w zakresie dostaw gazu i prawdopodobnie doprowadzi do ogłoszenia 

stanu alarmowego lub stanu nadzwyczajnego. Stan alarmowy występuje w sytuacji gdy wystąpi 

zakłócenie dostaw gazu lub nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie na gaz, które powoduje 

znaczne pogorszenie się sytuacji w zakresie dostaw gazu, ale rynek nadal jest w stanie 

zniwelować to zakłócenie lub zaspokoić zapotrzebowanie bez konieczności stosowania 

środków nierynkowych. Natomiast stan nadzwyczajny występuje, gdy jest nadzwyczajnie 

 
292 E. Kosiński, Rynek hurtowy energii elektrycznej jako instrument regulacji sektora elektroenergetycznego w 
Unii Europejskiej i na Ukrainie, [w:] A. Borkowski, W. Małecki (red.), Państwo a przedsiębiorca – aktualne 
wyzwania, Prawo 329 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 331. 
293 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczące 
środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010, 
(Dz.U. L 280 z 28.10.2017).  
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wysokie zapotrzebowanie na gaz, znaczne zakłócenie dostaw gazu lub inne znaczne 

pogorszenie się sytuacji w zakresie dostaw gazu oraz jeżeli wdrożono wszystkie stosowne 

środki rynkowe, ale dostawy gazu są niewystarczające do zaspokojenia pozostałego 

zapotrzebowania na gaz, tak że konieczne jest wprowadzenie dodatkowo środków 

nierynkowych, aby w szczególności zabezpieczyć dostawy gazu do odbiorców chronionych. 

ENTSOG zobligowane jest do przeprowadzenia co cztery lata ogólnounijnej symulacji 

scenariuszy zakłócenia dostaw gazu i funkcjonowania infrastruktury gazowej. Symulacja 

obejmuje określenie i ocenę korytarzy dostaw awaryjnych gazu oraz ma także wskazać, które 

państwa członkowskie mogą zaradzić zidentyfikowanym ryzykom, w tym w odniesieniu do 

LNG.  

Przepisy przewidują obowiązkowe regionalne plany działań zapobiegawczych, plany na 

wypadek sytuacji nadzwyczajnych oraz regionalne oceny ryzyka, opracowywane wspólnie 

przez wszystkie państwa członkowskie z tej samej grupy. Państwa członkowskie UE będą 

funkcjonować w ramach trzech grup ryzyka określonych w załączniku I do rozporządzenia, 

które mają służyć za podstawę obowiązkowej współpracy, by przygotowywać wspólne analizy 

i wypracowywać środki zapobiegawcze na wypadek sytuacji nadzwyczajnej.  

1. Grupy ryzyka ze względu na dostawy gazu ze Wschodu: 

a) Ukraina: Bułgaria, Republika Czeska, Niemcy, Grecja, Chorwacja, Włochy, 

Luksemburg, Węgry, Austria, Polska, Rumunia, Słowenia, Słowacja; 

b) Białoruś: Belgia, Republika Czeska, Niemcy, Estonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, 

Niderlandy, Polska, Słowacja; 

c) Morze Bałtyckie: Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Francja, Luksemburg, 

Niderlandy, Austria, Słowacja, Szwecja; 

d) północny wschód: Estonia, Łotwa, Litwa, Finlandia; 

e) Bałkany: Bułgaria, Grecja, Rumunia. 

2. Grupy ryzyka ze względu na dostawy gazu z Morza Północnego: 

a) Norwegia: Belgia, Dania, Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, 

Niderlandy, Portugalia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo; 

b) gaz niskokaloryczny: Belgia, Niemcy, Francja, Niderlandy; 

c) Dania: Dania, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy, Szwecja; 
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d) Zjednoczone Królestwo: Belgia, Niemcy, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, 

Zjednoczone Królestwo. 

3. Grupy ryzyka ze względu na dostawy gazu z Afryki Północnej: 

a) Algieria: Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Malta, Austria, Portugalia, 

Słowenia; 

b) Libia: Chorwacja, Włochy, Malta, Austria, Słowenia. 

4. Grupy ryzyka ze względu na dostawy gazu z południowego wschodu: 

a) południowy korytarz gazowy – basen Morza Kaspijskiego:, Bułgaria, Grecja, Chorwacja, 

Włochy, Węgry, Malta, Austria, Rumunia, Słowenia, Słowacja; 

b) wschodnia część regionu Morza Śródziemnego: Grecja, Włochy, Cypr, Malta. 

 Rozporządzenie zawiera wzór, za pomocą którego państwa członkowskie mają 

wyliczyć techniczne zdolności infrastruktury gazowniczej (połączenia wzajemne, instalacje 

produkcyjne, LNG i magazynowe) na terenie kraju a następnie regionu. Ustanawia także  

standard w zakresie infrastruktury. Obliguje państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych 

środków tak, aby w przypadku zakłócenia funkcjonowania największej pojedynczej 

infrastruktury gazowej zdolność techniczna pozostałej infrastruktury wyliczona na podstawie 

wzoru na wskaźnik N-1 zamieszczonego w załączniku nr II do Rozporządzenia pozwalała na 

zaspokojenie całkowitego zapotrzebowania na gaz na obszarze analizowanym w dniu 

nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz, występującym z prawdopodobieństwem 

statystycznym raz na 20 lat294. Dopiero po przeprowadzonej ocenie ryzyka opracowywane są 

krajowe plany zapobiegawcze i na wypadek sytuacji nadzwyczajnej w ramach grup ryzyka.  

Powyższe rozporządzenie stanowi podstawę prawną do wzajemnej pomocy i solidarności 

w UE w przypadku kryzysu. Wzmacnia przede wszystkim współpracę regionalną pomiędzy 

państwami członkowskimi. Warto podkreślić, że współpraca ta pozwala na zwiększenie 

odporności państw członkowskich zarówno na kryzysy wewnętrzne jak i zewnętrzne w 

sektorze gazu ziemnego.  

Istotną rolę w prawodawstwie dotyczącym unii energetycznej pełni także dyrektywa 

2019/692 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca dyrektywę dotyczącą wspólnych zasad rynku 

 
294 Art. 5 ust. 1 Rozporządzenia dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego... 
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wewnętrznego gazu ziemnego295. Wprowadza ona istotne zmiany w zakresie objęcia 

postanowieniami prawodawstwa unijnego gazociągów leżących nie tylko na terytorium UE 

lecz także mających swój początek lub koniec na terytorium państw trzecich. Według 

dyrektywy gazociągi mające swój początek w państwie trzecim powinny podlegać prawu UE 

oraz zasadzie TPA tj. dostępu stron trzecich. Jednak dyrektywa w dalszej części wprowadza 

także nowe odstępstwo. Pozwala ono na wyłączenie spod stosowania prawa UE gazociągu w 

przypadku, gdy linie przesyłowe zostały wybudowane przed 23 maja 2019 r.  Państwo 

członkowskie przez które terytorium przebiega gazociąg może podjąć decyzję o zastosowaniu 

odstępstwa z powodów obiektywnych, takich jak umożliwienie odzyskania poczynionej 

inwestycji lub ze względów bezpieczeństwa dostaw, pod warunkiem że odstępstwo to nie 

będzie miało szkodliwego wpływu na konkurencję na rynku wewnętrznym gazu ziemnego lub 

na skuteczne funkcjonowanie tego rynku ani na bezpieczeństwo dostaw w Unii. Odstępstwo 

można uzyskać na maksymalnie  20 lat.  

Dyrektywa zrównuje prawa i obowiązki gazociągów państw trzecich z wewnątrzunijnymi. 

Przed wejściem w życie dyrektywy gazociągi mające swój początek poza terytorium unijnym 

nie podlegały obowiązkom udzielenia dostępu stronom trzecim oraz rozdzielenia 

przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo.  Zgodnie z jej postanowieniami, gazociągi miałyby 

być użytkowane na równych zasadach przez różne podmioty. Spowodowałoby to zmniejszenie 

przepustowości dla właściciela infrastruktury, który dłużej musiałby czekać na zwrot 

inwestycji. Dodatkowo większa ilość podmiotów zwiększyłaby konkurencję co 

spowodowałoby obniżkę cen. Wobec tego należy stwierdzić, że dyrektywa ograniczyła 

uprzywilejowaną pozycję gazociągów państw trzecich zrównując je w prawach i obowiązkach 

do przepisów unijnych.  

 

4.2.3.  Akty prawne w sektorze odnawialnych źródeł energii  

W dyrektywie w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

296zawarty został  cel UE w odniesieniu do udziału OZE w miksie energetycznym w 2030 r. 

który ustanowiony został na poziomie 32%. Dyrektywa ustanawia także wspólne zasady w 

 
295 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/692 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca 
dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, (Dz. U. UE L 117/1, 
3.5.2019) 
296 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, (Dz. U. UE L. 328/82, 21.12.2018). 
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zakresie stosowania energii odnawialnej w sektorze energii elektrycznej, ogrzewania i 

chłodzenia oraz transportu w UE a także kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do 

biopaliw. Wyznacza konkretny maksymalny czas wydawania zezwoleń na budowę, rozbudowę 

źródeł energii oraz eksploatację obiektów do celów produkcji energii ze źródeł odnawialnych i 

aktywów niezbędnych do ich podłączenia do sieci oraz upraszcza cały proces poprzez nakaz 

wyznaczenia jednego punktu kontaktowego przez państwo członkowskie w tej sprawie. Czas 

trwania procedury powinien wynosić maksymalnie 2 lata. Czas ten można wydłużyć o kolejny 

rok ale tylko w uzasadnionych przypadkach ze względu na wystąpienie nadzwyczajnych 

okoliczności. Dyrektywa zawiera także regulacje dotyczące prosumentów, w tym wprowadza 

definicję prosumenta oraz społeczności energii odnawialnej (spółdzielnie energetyczne i klastry 

energii). Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia praw  prosumentów 

tak, by nie podlegali nieproporcjonalnym procedurom i opłatom, w odniesieniu do energii 

elektrycznej, którą pobierają lub wprowadzają do sieci a ponadto pobierali wynagrodzenie 

odzwierciedlające wartość rynkową297. Dyrektywa także ustanawia wspólne mechanizmy jakie 

państwa mogą stosować aby osiągnąć założone cele. Jednym z nich jest mechanizm transferów 

statystycznych polegający na handlu udziałami OZE pomiędzy państwami członkowskimi. 

Państwo, które nie osiągnie założonych celów na rok 2020 lub 2030 r. może odkupić udziały 

OZE od państwa, które swoje cele przekroczyło. Mechanizm ten stanowi swojego rodzaju 

zachętę do przekraczania swoich celów udziału OZE gdyż państwo, które będzie miało 

nadwyżki może je sprzedać. Pierwszy taki transfer odbył się już w 2017 r. kiedy to Lichtenstein 

odkupił od Litwy nadwyżki energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych w wysokości ok. 700 

GWh298. W celu ułatwienia transakcji na mocy dyrektywy została ustanowiona unijna 

platforma do spraw rozwoju odnawialnych źródeł energii (URDP), która będzie miejscem 

obrotu udziałami OZE po roku 2020299. Kwestią problematyczną jest jednak cena za 

odsprzedanie nadwyżek produkcji energii z OZE. W dyrektywie nie jest ustanowiona stała cena 

a tylko mało jasna wzmianka, że „cena tych transferów ustalana jest indywidualnie na 

podstawie mechanizmu URDP kojarzącego popyt i podaż”. Może to generować niejasności 

 
297 C. Schnell, Łączenie sektorów zielonej energii Co to oznacza dla Polski? Elektryfikacja, decentralizacja, 
digitalizacja, Instytut Jagielloński, s. 31.  
298 J. Paska, T. Surma, Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii w krajach Unii Europejskiej – stan obecny 
oraz perspektywy realizacji celów roku 2020, „Rynek Energii” – 2/2018, s. 3.  
299 P. Wróbel, G. Brussels, M. Ścigan, Cel OZE na 2020: co się stanie, jeśli Polska go nie osiągnie?, Forum Energii, 
https://www.cire.pl/item,195211,13,0,0,0,0,0,cel-oze-na-2020-co-sie-stanie-jesli-polska-go-nie-osiagnie.html, 
(dostęp: 29.03.2021) 
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odnośnie cen odsprzedaży udziałów OZE, niemniej jednak należy się spodziewać 

zainteresowania w zakresie handlu udziałami pomiędzy państwami członkowskimi.   

 Kolejnym mechanizmem dopuszczonym przez dyrektywę są tzw. systemy wsparcia. Są 

to wszystkie instrumenty i działania państwa, które promują wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych dzięki zmniejszeni kosztów tej energii, zwiększeniu ceny, za którą można ją 

sprzedać, lub zwiększeniu – poprzez nałożenie obowiązku stosowania energii odnawialnej lub 

w inny sposób – jej nabywanej ilości. Dyrektywa wymienia w tym zakresie m.in. pomoc 

inwestycyjną, zwolnienia z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot podatków, systemy wsparcia 

polegające na nałożeniu obowiązku stosowania energii odnawialnej, w tym również systemy 

posługujące się zielonymi certyfikatami, oraz systemy bezpośredniego wsparcia cen, w tym 

taryfy gwarantowane oraz wypłaty premii zmiennej albo stałej.  Dodatkowo państwa 

członkowskie mogą stosować wspólne mechanizmy wsparcia w celu pobudzenia produkcji 

energii odnawialnej na jednym lub obu ich terytoriach. Do wspólnych mechanizmów wsparcia 

należy zaliczyć przede wszystkim wspólną taryfę gwarantowaną, wspólną premię 

gwarantowaną lub wspólny system kwot i certyfikatów. Kolejnym mechanizmem 

wymienionym w dyrektywie są  gwarancje pochodzenia. Jest to dokument zaświadczający 

odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej 

wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z 

odnawialnych źródeł energii w instalacjach OZE. Wspólne projekty oraz współpraca między 

państwami członkowskimi a państwami trzecimi to  kolejna jedna z możliwych opcji mających 

na celu promowanie energii z OZE. Co najmniej dwa kraje UE (lub państwo członkowskie i 

państwo trzecie) mogą współfinansować projekt energii odnawialnej w zakresie energii 

elektrycznej lub ogrzewania i chłodzenia oraz dzielić się uzyskaną energią odnawialną w celu 

osiągnięcia swoich celów. W przypadku wspólnego projektu państwa członkowskiego i 

państwa spoza UE uzyskana energia będzie liczyła się do celów krajowych, jeśli projekt 

obejmuje: generowanie elektryczności lub fizyczne przepływy energii do UE (aby projekt miał 

rzeczywisty wpływ na ilość energii odnawialnej zużywanej w UE). W sektorze ogrzewania i 

chłodzenia w zakresie OZE dyrektywa wyznacza roczny wzrost udziału energii odnawialnej o 

1,3 punktu procentowego. Daje możliwość konsumentom energii odłączenia się od 

nieefektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych, a także daje prawo dostępu stron 

trzecich w odniesieniu do dostawców odnawialnych źródeł energii oraz ciepła odpadowego i 
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chłodzenia do sieci systemów ciepłowniczych i chłodniczych300. Możliwości wykorzystania 

OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie są bardzo duże. Już w 2019 r. ponad 1/5 energii 

wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia w UE pochodziła ze źródeł odnawialnych301. 

Natomiast w sektorze transportu dyrektywa ustanawia wiążący cel na poziomie 14% energii ze 

źródeł odnawialnych w transporcie do 2030 r. oraz szczególny cel dodatkowy w odniesieniu do 

zaawansowanych biopaliw wynoszący 3,5%. Zawiera także ograniczenia dotyczące 

konwencjonalnych biopaliw i wysokiego ryzyka spowodowania pośredniej zmiany 

użytkowania gruntów. Osiągnięcie celu 32% produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

realizowane jest także poprzez sporządzenie przez państwa członkowskie krajowych planów w 

zakresie energii i klimatu na lata 2021-2030, do którego zobowiązuje dyrektywa. Określają w 

nich w jaki sposób osiągną nowe cele w zakresie odnawialnych źródeł energii na 2030 r. Kraje 

członkowskie przyjęły w  swoich planach różne mechanizmy wsparcia oraz różny poziom 

osiągnięcia udziału OZE.  

W 2021 r. Komisja dokonała rewizji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i 

zaproponowała nowy cel, zgodnie z którym do 2030 r. aż 40% energii ma pochodzić z OZE302. 

Zwiększenie celu wynikało z dwóch powodów. Pierwszym jest wspomniany już na początku 

rozdziału zwiększony cel obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. o 55% w 

porównaniu z rokiem 1990. Drugim natomiast, jest wniosek nasuwający się po 

przeanalizowaniu zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu. 

Skumulowany wpływ 27 planów przekroczył wielkość zakładanych wcześniej 32% na 2030 r., 

a wskaźnik udziału OZE kształtował się na poziomie 33,1-33,7 procent303. Propozycje Komisji 

w nowym wniosku zmieniającym dyrektywę dotyczą także zaostrzenia zrównoważoności w 

zakresie wykorzystania bioenergii304. Dodatkowo, do 2030 r. 49% udziału energii odnawialnej 

ma być wykorzystywane w budynkach. Zwiększenie udziału OZE ma nastąpić poprzez 

elektryfikację bezpośrednią banków tj.  wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych z wiatru i słońca,  ogrzewanie i chłodzenie za pomocą pomp ciepła, bezpośrednie 

 
300 Energia odnawialna, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LSU/?uri=CELEX%3A32018L2001, 
(dostęp:29.03.2021).  
301 Eurostat, Statystyka energii odnawialnej, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics#Over_one_fifth_of_energy_used_for_heating_and_co
oling_from_renewable_sources, (dostęp: 06.04.2021) 
302 Komunikat prasowy Komisji Europejskiej,  Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje przekształcenie 
gospodarki i społeczeństwa UE, aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne, Bruksela, 14.07.2021, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_3541, (dostęp: 08.08.2021) 
303 B. Sawicki, Do 2030 roku udział OZE w UE ma wzrosnąć do 40 procent, https://biznesalert.pl/unia-
europejska-energetyka-udzial-oze-kadri-simson-fit-for-55/ (dostęp: 08.08.2021). 
304 Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Europejski Zielony Ład… 
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odnawialne ciepło (np. energia geotermalna i otoczenia, energia słoneczna termiczna), a także 

lokalne systemy ogrzewania i chłodzenia, które mogą wykorzystywać odnawialne źródła 

energii, a także ciepło i chłód odpadowy z procesów sektora przemysłowego i usługowego305. 

W zakresie ogrzewania i chłodzenia wiążący roczny wzrost odnawialnych źródeł energii ma 

wynosić 1,1 punktu procentowego. Wniosek wyznacza także cel orientacyjny w odniesieniu do 

energii ze źródeł odnawialnych oraz ciepła odpadowego i chłodu odpadowego w systemach 

lokalnego ogrzewania i chłodzenia na poziomie 2,1 punktu procentowego. W zakresie rocznego 

wzrostu wykorzystania OZE w przemyśle nowy cel orientacyjny ma stanowić wartość 1,1 

punktu procentowego.  

Natomiast w sektorze transportu ma także zostać zwiększony udział OZE, a przede 

wszystkim główną rolę ma odgrywać wodór i paliwa syntetyczne. Znowelizowana dyrektywa 

wyznacza nowy cel w zakresie docelowej redukcji intensywności emisji w transporcie na 

poziomie 13%. Aby to osiągnąć należy podjąć środki mające na celu zwiększenie elektryfikacji 

w transporcie np. mechanizm przydzielania jednostek uprawnień do emisji w odniesieniu do 

transportu.  

 

4.2.4.  Akty zawierające ramy prawne funkcjonowania unii energetycznej  

Aby wewnętrzny rynek energii mógł dobrze funkcjonować w trzecim pakiecie 

energetycznym zostały ustanowione organy w celu zapewnienia współpracy między 

operatorami systemów przesyłowych i organami regulacyjnymi m.in.  Agencja ds. Współpracy 

Organów Regulacji Energetyki (ACER),  która  jest niezależnym organem UE posiadającym 

osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych w każdym z państw członkowskich. 

Początkowo uprawnienia ACER były dość ograniczone – większość zadań miała charakter 

rekomendacji i wytycznych dla operatorów, regulatorów lub KE z nielicznymi wyjątkami np. 

w przypadku wyłączenia zasady TPA dla nowej infrastruktury połączeń międzysystemowych, 

ACER podejmuje prawnie wiążącą decyzję, do której regulatorzy krajowi powinni się 

dostosować. Wobec tak ograniczonych kompetencji zasadnym było wzmocnienie roli i 

uprawnień ACER, dlatego też w 2019 r. zostało wydane nowe rozporządzenie ustanawiające 

Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki306. Poza 

 
305 B. Supernak, KE proponuje, by 40% energii wytwarzanej w UE pochodziło z OZE do 2030, 
https://inwestycje.pl/gospodarka/ke-proponuje-by-40-energii-wytwarzanej-w-ue-pochodzilo-z-oze-do-2030/, 
(dostęp: 08.08.2021).  
306 Komisja Europejska, Dekarbonizacja naszego systemu energetycznego w celu osiągnięcia naszych celów 
klimatycznych, Lipiec 2020 
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kosmetyczną zmianą nazwy kompetencje Agencji zostały wzmocnione i rozszerzone. Przede 

wszystkim może wydawać decyzje dotyczące następujących kwestii: zatwierdzania warunków 

i metod stosowanych we wszystkich krajach UE, przewidzianych w kodeksach sieci i w 

wytycznych; przeglądów obszarów rynkowych; rozstrzygania sporów pomiędzy organami 

regulacyjnymi w regulacyjnych kwestiach transgranicznych; zwolnienia z pewnych zasad 

rynku; infrastruktury; kwestii związanych z integralnością i przejrzystością rynku; dla celów 

wniosków o udzielenie informacji. Dodatkowo do jej podstawowych zadań należy wspieranie 

organów regulacyjnych w wykonywaniu na poziomie unijnym zadań regulacyjnych w krajach 

UE oraz w razie potrzeby koordynowanie zadań tych organów i przeprowadzanie mediacji w 

sporach między nimi oraz ich rozstrzyganie. Dzięki wzmocnieniu kompetencji ACER może 

ona skuteczniej czuwać nad integracją wewnętrznego rynku energii w ramach unii 

energetycznej, jednak w dalszym ciągu to państwa członkowskie a dokładniej Rada Organów 

Regulacyjnych składająca się z  regulatorów z państw członkowskich sprawuje nadzór 

merytoryczny nad pracami Agencji. Oznacza to, że  proces integracji wewnętrznego rynku 

energii pozostaje pod kontrolą organów regulacyjnych z państw UE307. Sytuacja ta pozwala na 

stwierdzenie, że Agencja nie jest w pełni niezależnym ogólnoeuropejskim operatorem 

energetycznym jaki chciała stworzyć Komisja Europejska w celu nadzoru unijnego rynku 

energii.  

Z punktu widzenia unii energetycznej najistotniejszym z aktów prawnych Pakietu 

Zimowego jest rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną308. Określa ono 

niezbędne podstawy prawne pozwalające na skuteczne zarządzanie unią energetyczną i jej 

funkcjonowanie. Rozporządzenie ustanawia mechanizm zarządzania, którego podstawowym 

celem jest wdrożenie strategii i środków służących realizacji założeń i osiągnięciu celów unii 

energetycznej, pobudzenie współpracy między państwami członkowskimi, zapewnienie 

terminowości, przejrzystości, dokładności, spójności, porównywalności i kompletności 

składania przez Unię i jej państwa członkowskie sprawozdań do Sekretariatu UNFCCC i 

Porozumienia Paryskiego oraz przyczynianie się do większej pewności regulacyjnej i do 

 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869626/Energy_factsheet_PL.pdf.pdf 
(dostęp:01.09.2021) 
307 Sukces negocjatorów Ministerstwa Energii w sprawie nowych kompetencji Europejskiej Agencji Regulatorów 
Energii (ACER), https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/sukces-negocjatorow-ministerstwa-energii-w-
sprawie-nowych-kompetencji-europejskiej-agencji-regulatorow-energii-acer, (dostęp: 24.01.2021).  
308Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania 
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większej pewności dla inwestorów oraz do pełnego wykorzystania możliwości rozwoju 

gospodarczego, stymulowania inwestycji, tworzenia miejsc pracy i spójności społecznej.  

Mechanizm opiera się przede wszystkim na: strategiach długoterminowych, 

zintegrowanych krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu obejmujących okresy 

dziesięcioletnie, począwszy od okresu 2021–2030, na odpowiadających im przygotowywanych 

przez państwa członkowskie zintegrowanych krajowych sprawozdaniach z postępów w 

dziedzinie energii i klimatu oraz na zintegrowanym systemie monitorowania przez Komisji. 

Rozporządzenie zobligowało państwa członkowskie do opracowania zintegrowanych 

krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu do dnia 31.12.2019 r. Kolejne plany będą 

opracowywane w odstępie 10 lat. Krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu zawierają 

główne założenia, cele i wkłady poszczególnych państw członkowskich w realizację unii 

energetycznej i pomagające w realizacji celów unijnych przede wszystkim w ramach polityki 

klimatyczno-energetycznej do 2030 r. oraz Porozumienia Paryskiego. Zintegrowane krajowe 

plany po złożeniu podlegają ocenie Komisji, która w szczególności stwierdza czy cele, 

założenia i wkłady są wystarczające do zbiorczego osiągnięcia celów unii energetycznej oraz 

do osiągnięcia celów unijnych na rok 2030. Krajowe plany do dnia 30 czerwca  2024 roku 

powinny zostać zaktualizowane i przedłożone Komisji, a następnie aktualizuje się je co 10 lat 

począwszy od 1 stycznia 2034 r. Jednak po złożeniu zintegrowanych planów przez państwa 

członkowskie okazało się, że wytyczne zawarte w rozporządzeniu oraz w załączniku odnośnie 

schematu przygotowywania planów nie były dość sprecyzowane np. odnośnie minimalnych 

wymogów co do długości opisów lub ich szczegółowości. Bardzo często brakowało w nich 

oczekiwanego poziomu szczegółowości oraz ilościowego określenia polityk i środków309. 

Rozporządzenie obliguje państwa członkowskie do przeprowadzania konsultacji 

publicznych oraz organizacji wielopoziomowego dialogu w dziedzinie energii i klimatu, w 

którym mogą uczestniczyć zarówno samorządy lokalne, organizacje społeczne, przedsiębiorcy 

jak też ogół społeczeństwa. W pierwszym przypadku wszystkie państwa członkowskie w 

pewnej części wywiązały się z obowiązku. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone  albo 

w ramach ankiety (tj. odpowiadania na pytania wielokrotnego wyboru) lub dokumentów 

konsultacyjnych skupiających się jedynie na niektórych obszarach, a w niektórych państwach 

(np. Szwecji i Holandii) zainteresowane podmioty mogły  przekazywać ogólne opinie na temat 

 
309 LIFE PlanUp (2021) Gotowi na porażkę/osiągniecie celu 55: Doświadczenia płynące z krajowych planów w 
dziedzinie energii i klimatu na drodze do uczynienia Europy neutralną dla klimatu 2021. 
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planu310. Natomiast w zakresie wielopoziomowego dialogu dotyczącego klimatu i energii 

niektóre państwa całkowicie zignorowały postanowienia wynikające z rozporządzenia. Jak 

podają autorzy projektu LIFE PlanUp finansowanego ze środków Komisji Europejskiej żadne 

z państw uczestniczących w projekcie tj. Rumunia, Włochy, Hiszpania, Węgry i Polska nie 

uruchomiło takiego dialogu.  

Przede wszystkim jednak rozporządzenie ustanawia współpracę regionalną pomiędzy 

państwami członkowskimi jeszcze przed ukończeniem krajowych planów. Każde państwo 

członkowskie określa możliwości współpracy regionalnej i zasięga opinii sąsiadujących państw 

członkowskich, w tym na forach współpracy regionalnej. Co więcej, w ostatecznych 

zintegrowanych planach państwa członkowskie biorą pod uwagę otrzymane komentarze od 

innych państw członkowskich i muszą wyjaśnić w jaki sposób uwagi te zostały uwzględnione.   

Państwa członkowskie zostały zobligowane do opracowania i przedłożenia Komisji 

strategii długoterminowych obejmujących okres co najmniej 30 lat. Obejmują przede 

wszystkim łączną redukcję emisji gazów cieplarnianych, zmiany użytkowania gruntów i 

leśnictwa (LULUCF), postępy w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, oczekiwany 

społeczno-gospodarczy wpływ środków obniżania emisyjności oraz powiązania z innymi 

długoterminowymi krajowymi założeniami.  

Państwa członkowskie mają obowiązek składać sprawozdania z wdrażania swoich 

zintegrowanych planów krajowych co dwa lata. Sprawozdania składane są w formie 

zintegrowanego krajowego sprawozdania z postępów w dziedzinie energii i klimatu, 

obejmującego wszystkie pięć kluczowych wymiarów unii energetycznej. Na podstawie 

sprawozdań Komisja dokonuje oceny postępów  na poziomie unijnym w realizacji założeń unii 

energetycznej oraz postępów poszczególnych państw członkowskich. Dodatkowo dokonuje 

oceny w zakresie ogólnego wpływu lotnictwa na klimat na świecie, ogólnego wpływu polityk 

i środków przewidzianych w zintegrowanych krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu 

na funkcjonowanie unijnych środków w dziedzinie polityki klimatyczno-energetycznej oraz 

ogólnego wpływu polityk i środków przewidzianych w zintegrowanych krajowych planach w 

dziedzinie energii i klimatu na funkcjonowanie unijnego systemu handlu uprawnieniami do 

emisji (EU ETS) oraz na równowagę popytu i podaży uprawnień do emisji na europejskim 

rynku emisji dwutlenku węgla. Do celów sprawozdawczości, a także dla ułatwienia kontaktu 

pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi utworzono E-platformę wspierającą 

 
310 Ibidem. 
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współpracę między państwami członkowskimi oraz ułatwiającą publiczny dostęp do 

informacji. Dodatkowo Komisja zobligowana jest do przedkładania Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat stanu unii energetycznej do dnia 31 

października każdego roku.  

Rozporządzenie nakłada wymóg ustanowienia krajowych i unijnych systemów wykazów 

gazów cieplarnianych. Na szczeblu UE zajmuje się tym Komisja, która zarządza nimi, prowadzi 

je oraz dąży do ich ulepszania. Państwa członkowskie i Komisja mają obowiązek prowadzić 

także, odpowiednio, krajowe i unijne systemy służące sprawozdawczości w zakresie polityk i 

środków oraz prognoz dotyczących antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych z różnych 

źródeł i pochłaniania emisji przez pochłaniacze. 

Rozporządzenie szczególnie angażuje Komisję Europejską do koordynacji, monitorowania, 

sprawozdawczości oraz zarządzania unią energetyczną. Przede wszystkim uprawnia Komisję 

do przyjmowania aktów delegowanych w celu zmiany ogólnych ram wzoru zintegrowanych 

krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, z myślą o dostosowaniu tego wzoru do zmian 

w ramach polityki energetyczno-klimatycznej UE bezpośrednio i wyraźnie powiązanych z 

wkładami Unii wynikającymi z Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu 

(UNFCCC) i z Porozumienia Paryskiego oraz o określaniu istotnych wymogów dotyczących 

unijnego systemu wykazów i utworzenia rejestrów.  

Rozporządzenie o zarządzaniu unią energetyczną ustanawia zasady tworzenia i 

funkcjonowania unii energetycznej. Wyznacza kierunek dalszych działań – od współpracy 

regionalnej do osiągnięcia unii energetycznej. Wzmocniony system zarządzania unią 

energetyczną ma za zadanie ujednolicić, scentralizować oraz uprościć sprawozdawczość, 

raportowanie i podejmowanie działań w zakresie unii energetycznej311. Natomiast 

zintegrowane krajowe plany energetyczno-klimatyczne mają na celu przede wszystkim 

wspomóc osiągnięcie celów określonych na 2030 r. i w kolejnych latach. Stanowią także istotny 

wyznacznik dla inwestorów oraz innych uczestników rynku energii odnośnie dalszych planów 

realizacji polityki energetycznej. Rozporządzenie wyznacza nowy sposób planowania polityk 

krajowych, które muszą być zgodne z celami energetyczno-klimatycznymi. Nie bez znaczenia 

jest fakt, że Komisja Europejska wybrała rozporządzenie a nie dyrektywę. Wybierając 

rozporządzenie, ustanowione obowiązki są bezpośrednio wiążące dla państw członkowskich w 

 
311 A. Gawlikowska-Fyk, Zarządzanie unią energetyczną – transfer kompetencji do UE, Biuletyn PISM Nr 113 
(1686), 22.08.2018 
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momencie przyjęcia i nie dają swobody odnośnie metod i środków oraz transpozycji do 

porządku prawnego państw członkowskich312.   

 

4.2.5.  Akty prawne realizujące politykę energetyczno-klimatyczną unii 

energetycznej  

Aktem prawnym wspomagającym realizację celów unii energetycznej oraz polityki 

energetyczno-klimatycznej jest dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej313. 

Dyrektywa przede wszystkim zwiększa ambicje dotyczące osiągnięcia celu efektywności 

energetycznej do co najmniej 32,5% w 2030 r. z klauzulą pozwalająca na ewentualne 

podniesienie celu w górę po przeprowadzeniu rewizji w 2023 r.  Obejmuje również rozszerzenie 

obowiązku oszczędności energii w końcowym użyciu, wprowadzonego dyrektywą z 2012 r. 

Zgodnie z dyrektywą zmieniającą kraje UE będą musiały osiągnąć nowe oszczędności energii 

w wysokości 0,8% każdego roku końcowego zużycia energii w latach 2021-2030, z wyjątkiem 

Cypru i Malty, które zamiast tego będą musiały osiągnąć 0,24% rocznie. Dodatkowo dyrektywa 

zawiera bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące opomiarowania i rozliczania energii 

cieplnej poprzez zapewnienie konsumentom - zwłaszcza tym w budynkach 

wielomieszkaniowych ze zbiorowymi systemami ogrzewania - praw do =trzymywania 

częstszych i bardziej przydatnych informacji na temat ich zużycia energii, a także 

umożliwiających im lepsze zrozumienie i kontrolowanie rachunków za ogrzewanie. 

Zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia przejrzystych, publicznie dostępnych 

przepisów krajowych dotyczących podziału kosztów ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody w 

budynkach wielomieszkaniowych i wielofunkcyjnych z systemami zbiorowymi dla takich 

usług . Czas na transpozycję przepisów dyrektywy wyznaczony był na 25.06.2020 r., jednak do 

końca 2020 r. kilka państw m.in. Bułgaria, Irlandia, Grecja, Cypr, Luksemburg, Węgry, 

Rumunia i Słowacja nie zaimplementowały tych przepisów do swoich porządków prawnych. 

 

 
312 M. Ringela, M. Knodt, The governance of the European Energy Union: Efficiency, effectiveness and 
acceptance of the Winter Package 2016, Energy Policy 112 (2018), s. 213.  
313 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca 
dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, (Dz. U. UE L 328/210, 21.12.2018). 
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Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków314 zawiera przepisy służące 

zwiększeniu efektywności energetycznej zarówno nowych, jak i istniejących budynków. Do 

najważniejszych postanowień dyrektywy należy zaliczyć nałożenie obowiązku na państwa 

członkowskie ustanowienia długoterminowych strategii renowacji, które mają na celu 

dekarbonizację krajowych zasobów budowlanych do 2050 r., ustanowienie optymalnego pod 

względem kosztów minimalnego wymagania dotyczącego charakterystyki energetycznej dla 

nowych budynków, dla istniejących budynków poddawanych ważniejszej renowacji oraz dla 

wymiany lub modernizacji elementów budowlanych, takich jak systemy ogrzewania i 

chłodzenia, dachy i ściany. Strategia powinna zawierać cele pośrednie na 2030 r. i na 2040 r. 

Według znowelizowanej dyrektywy wszystkie nowe budynki muszą być budynkami o niemal 

zerowym zużyciu energii (NZEB) od 31 grudnia 2020 r. Od 31 grudnia 2018 r. wszystkie nowe 

budynki publiczne muszą już być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii oraz 

świadectwa charakterystyki energetycznej muszą być wydawane przy sprzedaży lub wynajmie 

budynku315. Dyrektywa nadaje działaniom perspektywę wieloletnią zapewniającą 

przyspieszenie procesu dekarbonizacji. Do dyrektywy Komisja wydała także zalecenia 

dotyczące renowacji budynków316 i w sprawie modernizacji budynków317.  

W lipcu 2021 r. Komisja zaproponowała nowelizację dyrektywy przede wszystkim ze 

względu na fakt, że suma wkładów zgłoszonych w krajowych zintegrowanych planach 

energetycznych i klimatycznych jest niższa od celu wyznaczonego na 2030 r. Według planów 

udałoby się osiągnąć zaledwie 29,4% w przypadku końcowego zużycia energii (FEC) i 29,7% 

w przypadku zużycia energii pierwotnej (PEC). Biorąc pod uwagę nowy cel jakim jest 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% w porównaniu z rokiem 1990 konieczne jest 

zwiększenie celu efektywności energetycznej do 36-39%318. Dlatego w propozycji Komisji 

zostały zawarte dodatkowe działania mające doprowadzić do osiągnięcia celu 32,5% 

 
314 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 
2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie 
efektywności energetycznej, (Dz. U. UE L 156/75, 19.6.2018). 
315 Komisja Europejska, Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, 
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-
buildings-directive_en, (dostęp: 17.02.2020 r.) 
316 Zalecenie Komisji (UE) 2019/786 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie renowacji budynków (notyfikowana jako 
dokument nr C(2019) 3352), (Dz.U. L 127 z 16.5.2019) 
317 Zalecenie Komisji (UE) 2019/1019 z dnia 7 czerwca 2019 r. W sprawie modernizacji budynków, (Dz.U. L 165 z 
21.6.2019). 
318 Komisja Europejska, Dekarbonizacja naszego systemu energetycznego w celu osiągnięcia naszych celów 
klimatycznych, Lipiec 2021, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869626/Energy_factsheet_PL.pdf.pdf, 
(dostęp: 08.08.2021). 



149 
 

zwiększenia efektywności energetycznej do 2030 r. Według nowych zapisów Komisja 

zaproponowała aby sektor publiczny zobowiązać do corocznej renowacji 3% swoich budynków 

oraz do zapewnienia rocznych oszczędności energii w sektorze publicznym na poziomie 1,7 

procent319.  Działanie to ma na celu zmniejszanie zużycia energii w sektorze publicznym i tym 

samym zmniejszanie kosztów energii, które ponoszą podatnicy na ten cel320. Dodatkowo, 

Komisja zaproponowała aby podwyższyć zobowiązania państw członkowskich do osiągnięcia 

rocznych oszczędności energii w zużyciu końcowym. Obecnie obowiązek wynosi 0,8 procent 

rocznie, ale wniosek ma na celu zwiększenie tego wolumenu do 1,5 procent od 2024 roku do 

2030 roku321.  

Drugim istotnym z punktu widzenia realizacji założeń unii energetycznej aktem prawnym 

jest zrewidowana w 2018 r. dyrektywa z 2003 r. ustanawiająca system handlu uprawnieniami 

do emisji322. Nowa dyrektywa 2018/410 z dnia 14 marca 2018 roku323 ma na celu dalszą, 

bardziej efektywną redukcję emisji gazów cieplarnianych zgodnie z Porozumieniem Paryskim 

z 2015 r., a także usprawnienie systemu oraz wyeliminowanie wad, które wykryto w 

poprzedniej dyrektywie. Nowa dyrektywa zawiera bardziej ambitne cele redukcji emisji gazów 

cieplarnianych. Przyspieszenie procesu wiąże się ze zmniejszaniem liczby uprawnień 

począwszy od 2021 r. o 2,2% rocznie. W celu zwiększenia odporności systemu EU ETS 

dyrektywa wprowadza także mechanizm Rezerwy Stabilności Rynkowej, który rozpoczął 

faktyczną działalność w styczniu 2019 r. Zakłada on, że przypadku gdy całkowita liczba 

uprawnień w obiegu przekroczy z góry określony poziom zostanie skorygowana do 

prawidłowej ilości, która nie spowoduje obniżenia cen uprawnień. W maju 2020 r. 

opublikowany wskaźnik nadwyżki uprawnień pokazał, że nadwyżka zmniejszyła się do około 

1,39 mld uprawnień, dlatego też na 4 etapie EU ETS (2021–2030) liczba uprawnień 

sprzedanych na aukcji zmniejszyła się w 2020 r. o około 375 mln324 W 2021 roku mechanizm 

RSR zostanie poddany po raz pierwszy przeglądowi przede wszystkim pod kątem 

zwiększonego celu redukcyjnego. Dyrektywa przewiduje także wprowadzenie przepisów 

 
319 Komisja Europejska, Dekarbonizacja…  
320 B. Sawicki, Do 2030 roku udział OZE w UE ma wzrosnąć do 40 procent… 
321 Ibidem. 
322 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca 
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE, (Dz. U UE L 275 z 25.10.2003).  
323 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 
2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji 
niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814, (Dz.U. L 76 z 19.3.2018) 
324 Sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r… 
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dotyczących ograniczenia ryzyka ucieczki produkcji i emisji do państw spoza UE. Sektory, 

które najbardziej są narażone na przeniesienie produkcji do państw trzecich otrzymają 

bezpłatnie 100 proc. swoich uprawnień. W przypadku mniej narażonych sektorów przewiduje 

się redukcję przydziału bezpłatnych uprawnień po 2026 r. z maksymalnie 30 proc. do 0 na 

koniec etapu tj. 2030 r. Na podstawie dyrektywy Komisja Europejska jest upoważniona do 

wydania aktów wykonawczych. Najbardziej istotne z nich to przede wszystkim Decyzja 

2019/708 z dnia 15 lutego 2019 r. w zakresie wskazania sektorów i podsektorów uznanych za 

narażone na ryzyko ucieczki emisji325 oraz Rozporządzenie delegowane Komisji 2019/331 z 

dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących 

zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii326. 

Podsumowując niniejszy rozdział należy dojść do wniosku, że unia energetyczna ingeruje 

w wiele obszarów, harmonizując przepisy i zbliżając ustawodawstwa. Wyznacza w wielu 

dziedzinach wspólny mianownik dla lepszej porównywalności i sprawozdawczości. Akty 

prawne oraz dokumenty strategiczne wchodzące w dorobek prawny Unii Europejskiej tzw. 

acquis communautaire, regulują każdy z filarów unii energetycznej. Tworzą trzon i 

ukierunkowują państwa członkowskie na osiągnięcie założonych celów w zakresie polityki 

energetyczno-klimatycznej.  

Analizując powyższe dokumenty należy zwrócić jednak uwagę na znaczne poszerzenie 

kompetencji Komisji Europejskiej. Na podstawie rozporządzenia 2019/942327 ma uprawnienia 

do oceny działania ACER, ustanawiania kodeksów sieci dotyczących określonych sfer 

funkcjonowania sieci przesyłowych oraz ogłaszania na wniosek właściwego organu państwa 

członkowskiego, stanu nadzwyczajnego w regionie lub w całej UE w zakresie dostaw gazu328. 

Przede wszystkim jednak Komisja Europejska uzyskała kompetencje do koordynacji działań w 

ramach unii energetycznej, zarządzania unią energetyczną, a także sprawowania nad nią 

nadzoru. Dzięki uprawieniom do opiniowania i sprawdzania krajowych planów na rzecz energii 

oraz raportom z ich wdrażania zdawanym co 2 lata przez państwa członkowskie,   Komisja 

 
325 Decyzja delegowana Komisji (UE) 2019/708 z dnia 15 lutego 2019 r. uzupełniająca dyrektywę 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wskazania sektorów i podsektorów uznanych za narażone na 
ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–2030, (L 120/20, 8.5.2019) 
326 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia 
przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii 
na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, (Dz.U. L 59 z 27.2.2019) 
327 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające 
Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, (Dz. U. UE L. 158/22, 14.6.2019) 
328 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczące 
środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010, 
(Dz. U. UE L 280/1, 28.10.2017).  
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Europejska otrzymuje narzędzia do oceny polityk energetycznych państw członkowskich oraz 

realizacji ich zamierzeń zarówno krótkoterminowych jak też długoterminowych329. Komisja 

dokonując oceny może oczekiwać zmiany w krajowych planach odnośnie celów lub środków 

gdy uzna je za niewystarczające lub mało ambitne. W tym celu może wydawać zalecenia do 

poszczególnych państw członkowskich330.  Dodatkowo, dzięki zapisom w rozporządzeniu o 

zarządzaniu unią energetyczną Komisja  zyskuje kompetencje do wydawania aktów 

delegowanych. Tak szeroka ingerencja Komisji w polityki unijne państw członkowskich 

pozwala na stwierdzenie, że nastąpił znaczny transfer kompetencji do UE pozostających dotąd 

w gestii państw członkowskich. Oznacza to, że po raz pierwszy Komisja otrzyma formalne 

uprawnienia do działania w obszarach, które dotychczas były zarezerwowane wyłącznie dla 

państw członkowskich331. Komisja będzie wymagać aby państwa, w których w dalszym ciągu 

istnieje przewaga kopalnych, wysokoemisyjnych źródeł energii podjęły odpowiednie kroki w 

celu przejścia na czyste technologie co de facto wpłynie na zmianę miksu energetycznego.  

ROZDZIAŁ V. STAN OBECNY REALIZACJI KONCEPCJI UNII 

ENERGETYCZNEJ 

 

 W „Czwartym sprawozdaniu na temat stanu unii energetycznej” wydanym przez 

Komisję Europejską wskazano, że „po czterech latach unia energetyczna jest rzeczywistością”. 

Jednak aby faktycznie unia energetyczna była rzeczywistością muszą pozostać wdrożone ramy 

prawne, o których była mowa w poprzednim rozdziale, a także muszą zostać zrealizowane 

założenia opisane w „Strategii ramowej” dotyczące m.in. infrastruktury przesyłowej łączącej 

państwa członkowskie oraz budowy wspólnego rynku energii. W niniejszym rozdziale autorka 

dokonała analizy jej zdaniem najważniejszych projektów mających na celu osiągnięcie sukcesu 

w budowie unii energetycznej w podziale na cztery sektory: gazu, energii elektrycznej, 

odnawialnych źródeł energii oraz ropy naftowej. W znacznej większości projekty te wpisane są 

na listę Projektów Wspólnego Zainteresowania (PCI). Wraz z analizą omówiony jest stan 

obecny realizacji projektów oraz wskazane są projekty, które należy jeszcze zrealizować aby 

ukończyć budowę unii energetycznej.  

 
329 A. Gawlikowska-Fyk, Zarządzanie unią energetyczną… op. cit.1 
330 P. Lisoń, Rynek energetyczny, [w:] System Prawa Unii Europejskiej, Tom 7 Prawo rynku wewnętrznego, D. 
Kornobis-Romanowska (red.), C. H. Beck, Warszawa 2020, s. 596. 
331 A. Gawlikowska-Fyk, Zarządzanie unią energetyczną… op. cit. s. 2 
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5.1.  Działania w zakresie sektora gazu 

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki podaje, że sektor gazowy 

odpowiadał za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w 2020 roku332.  Udział gazu w UE 

wzrósł w ciągu ostatnich lat ze względu na odchodzenie od zużycia węgla i ropy na rzecz 

znacznie mniej emisyjnego gazu ziemnego. W 2015 r. podczas ogłaszania „Strategii ramowej” 

oraz koncepcji budowy unii energetycznej najważniejszą kwestią było zabezpieczenie dostaw 

gazu do państw UE ze względu na ówczesne kryzysowe wydarzenia na arenie 

międzynarodowej tj. zakłócenia w dostawach gazu z 2006 r. i 2009 r. oraz możliwe zakłócenia 

w dostawach spowodowane konfliktem na linii Rosja -  Ukraina. Jednak analizując działania 

Komisji Europejskiej do sektora gazu należy stwierdzić, że wraz ze zmianą składu Komisji 

Europejskiej w 2019 r. podejście do sektora gazu znacznie się zmieniło – przestał odgrywać aż 

tak istotną rolę. Założenia odnośnie realizacji działań w ramach unii energetycznej w sektorze 

gazu, gdzie podkreślane było głównie zabezpieczenie dostaw gazu oraz dywersyfikacja tras i 

dostawców znacząco różni się w „Strategii ramowej” od założeń, które zostały ogłoszone w 

ramach „Europejskiego Zielonego Ładu”. Przede wszystkim gaz ziemny miał być paliwem 

przejściowym do 2050 r. stosowanym w celu łagodniejszego przejścia na odnawialne źródła 

energii. Projekty miały być finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz miały otrzymać 

statusy projektów wspólnego zainteresowania. Jednak wraz z ogłoszeniem „Zielonego Ładu” 

gaz ziemny przestał odgrywać istotną rolę w dalszym planowaniu polityki energetycznej. Z 

finansowania sektora gazu w 2019 r. wycofał się Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Projekty 

z sektora gazu finansowane będą przez EBI tylko do końca 2021 r., a w kolejnych latach 

wspierane będą tylko te projekty, które przyczyniają się do osiągnięcia celów klimatycznych333. 

Wraz z ogłoszeniem „Europejskiego Zielonego Ładu” rolę paliwa pomostowego ma pełnić 

wodór oraz biogaz. W działaniach Komisji zauważalne jest przeniesienie priorytetów z 

zabezpieczenia dostaw gazu w kierunku zmniejszenia emisyjności.  

W grudniu 2020 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący przeglądu tzw. 

rozporządzenia TEN-E zawierającego przepisy w zakresie transeuropejskich sieci 

energetycznych. W założeniach nowego rozporządzenia TEN-E określa się priorytetowe 

korytarze (11 korytarzy, w tym 4 gazowe) oraz obszary tematyczne. Zaproponowane nowe 

rozporządzenie nie będzie dalej wspierało sektora gazu w zakresie rozbudowy oraz 

 
332 European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators, Gas factsheet, 
https://www.acer.europa.eu/gas-factsheet, (dostęp: 08.11.2021) 
333 EBI wycofuje się z finansowania inwestycji gazowych, https://biznesalert.pl/ebi-inwestycje-gaz-energetyka/, 
(dostęp: 26.04.2021) 
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wzmocnienia międzysystemowych połączeń między państwami334. Stanowisko to częściowo 

poparła Rada UE w czerwcu 2021 r. Postanowiła, że nowe projekty gazowe nie będą już 

wspierane, natomiast w przypadku Malty i Cypru, które nadal nie są połączone transeuropejską 

siecią gazową, wszystkie projekty PCI, które otrzymały ten status zachowają go do czasu 

ustanowienia odpowiednich połączeń335. 

Koncepcja unii energetycznej zakłada, że państwa członkowskie powinny sobie 

pomagać w przypadku przerw w dostawach. Aby możliwe było udzielenie solidarnego 

wsparcia konieczne są odpowiednie połączenia międzysystemowe pomiędzy państwami 

członkowskimi. Dlatego też Komisja Europejska zapowiedziała w „Strategii ramowej” 

udzielenie wsparcia dla realizacji projektów wspólnego zainteresowania PCI. Na ostatniej liście 

projektów PCI w sektorze gazu, ustanowionej na mocy Rozporządzenia delegowanego Komisji 

(UE) 2020/389 z 2019 r.336 znalazły się następujące działania: 

• Priorytetowy korytarz „Gazowe połączenia międzysystemowe północ-południe 

w Europie Zachodniej”  (NSI West Gas) 

• Priorytetowy korytarz „Gazowe połączenia międzysystemowe północ-południe 

w Europie Środkowo - Wschodniej i Południowo-Wschodniej” (NSI East Gas) 

• Priorytetowy korytarz „Południowy korytarz gazowy” (SGC) 

• Priorytetowy korytarz „Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych 

na rynku energii państw bałtyckich w odniesieniu do gazu” (BEMIP Gas) 

W „Strategii ramowej” jako istotne z punktu widzenia dywersyfikacji dostaw energii 

wymienione zostały także takie działania jak: tworzenie centrów obrotu ciekłym gazem (LNG) 

czyli tworzenie tzw. hubów gazowych w regionie Europy Północnej, Europy Środkowej i 

Wschodniej. Rozwijający się ciągle rynek LNG pozwala na dywersyfikację zarówno 

dostawców jak i tras dostaw przede wszystkim dlatego, że stanowi alternatywę dla tradycyjnych 

gazociągów. Stanowi szansę dla państw, które są uzależnione z jednego kierunku dostaw. 

Dlatego też projekty budowy lub rozbudowy terminali LNG znalazły się na liście projektów 

 
334 Komisja Europejska, Komunikat prasowy. Komisja proponuje zmianę przepisów dotyczących transgranicznej 
infrastruktury energetycznej zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, Bruksela, 15 grudnia 2020 r. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pl/ip_20_2394/IP_20_2394_PL.pdf, 
(dostęp: 01.02.2022) 
335 Ibidem. 
336 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/389 z dnia 31 października 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnego wykazu 
projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, (DZ. U. UE  L 74 z 11.3.2020). 
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wspólnego zainteresowania PCI jako element tworzonej unii energetycznej zapewniający 

bezpieczeństwo energetyczne.  

Zakres realizacji priorytetowego korytarza „Gazowe połączenia międzysystemowe 

północ-południe w Europie Zachodniej” obejmuje przede wszystkim utworzenie połączeń 

międzysystemowych pomiędzy państwami oraz budowa terminali LNG. Szczególnie istotne 

było przyłączenie tzw. wysp energetycznych do europejskiej sieci gazowej, w tym przede 

wszystkim Malty za pomocą rurociągu łączącego z Włochami. Obecnie znajduje się na etapie 

zezwoleń a uruchomienie planuje się na 2026 rok337. Jednym z ważniejszych działań w ramach  

tego korytarza jest połączenie Półwyspu Iberyjskiego z wewnętrznym rynkiem energetycznym 

UE. W tym celu zaplanowane zostały projekty infrastrukturalne łączące systemy Portugalii z 

Hiszpanią oraz pomiędzy Hiszpanią a Francją. Warto zaznaczyć, że połączenie  Półwyspu 

Iberyjskiego z pozostałą częścią UE ma znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw – wiele portów 

zarówno w Hiszpanii jak i w Portugalii odbiera skroplony gaz LNG w swoich portach. Może 

stanowić to szansę na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację 

tras dostaw i dostawców. Jednym z ważniejszych projektów zawartych na listach PCI z 2015 r. 

i 2017 r. w ramach utworzenia korytarza gazowego północ-południe w Europie Zachodniej był 

projekt Midcat. Zakładano, że składałby się z gazociągu łączącego Półwysep Iberyjski z Francją 

przez Pireneje. Gazociąg miał przebiegać po wschodniej stronie Hiszpanii aż do granicy w Le 

Perthus. Jednak w 2019 r. francuskie i hiszpańskie organy regulacyjne zablokowały projekt. 

Powodem miała być nieopłacalność projektu338 Warto podkreślić, ze projekt ten, który nigdy 

nie dojdzie do skutku dostał dotację w wysokości 4,15 mln euro z unijnego instrumentu „Łącząc 

Europę”. Środki zostały przeznaczone na konieczne do wykonania przed rozpoczęciem budowy 

badania oraz na konsultacje społeczne339. Brak porozumienia odnośnie realizacji kluczowych 

projektów implikuje sytuację, w której Półwysep Iberyjski w dalszym ciągu nie jest połączony 

z resztą UE. Jeszcze w 2018 r. poziom połączeń międzysystemowych pomiędzy Hiszpanią a 

Francją wynosił około 2,8%340. Niewielka ilość połączeń międzysystemowych ma przełożenie 

na ceny energii w państwach Półwyspu Iberyjskiego, w których ceny są jednymi z najwyższych 

 
337 Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html, (dostęp: 
09.09.2021).  
338 Common Decision of CRE and CNMC concerning the gas interconnection between Spain and France, project 
of common interest (PCI) No 5.5.1 as in Annex 7 of Regulation (EU) No 347/2013 (STEP PROJECT), dostępne na: 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2019/20190122_STEP_EN
G.pdf, (dostęp: 08.11.2021) 
339 Rurociąg Midi-Catalonia, https://www.gem.wiki/Midi-Catalonia_Pipeline, (dostęp: 09.09.2021) 
340 Comission Staff Working Document, Country Factsheet Spain, SWD(2015) 239 final, Brussels, 18.11.2015  
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w Europie. Dodatkowo koszty związane z włączaniem energii ze źródeł odnawialnych są 

również bardzo wysokie ze względu na specyfikę OZE. Konieczne są duże zdolności 

wspierania mocy oraz zastosowanie procedur umożliwiających zarządzanie wysoką 

zmiennością udziału poszczególnych źródeł energii w koszyku energetycznym341. 

W ramach realizacji korytarza gazowego w Europie Zachodniej w celu utworzenia 

centrum obrotu ciekłym gazem na listę projektów PCI została wpisana także budowa terminalu 

regazyfikacyjnego LNG w Shannon w Irlandii wraz z rurociągiem łączącym. Ma być częścią 

systemu połączeń gazowych północ – południe w Europie Zachodniej. Zakończenie prac 

planowane jest na 2022 r.  Projekt jest istotny z punktu widzenia zarówno unii energetycznej 

jak i samej Irlandii gdyż z powodu uwarunkowań geograficznych tj. charakteru wyspiarskiego 

dostawy gazu do Irlandii gazociągami są ograniczone. Dzięki budowie terminalu w Shannon 

Irlandia ma szansę stać się regionalnym hubem gazowym342.  

Biorąc pod uwagę ilość połączeń pomiędzy państwami członkowskimi przed 

ogłoszeniem koncepcji unii energetycznej należy stwierdzić, że państwa członkowskie Europy 

Zachodniej były bardziej ze sobą połączone niż państwa Europy Środkowo-Wschodniej. 

Dlatego aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dostaw gazu Komisja Europejska 

wskazywała na znacznie większą liczbę projektów PCI właśnie dla tego regionu w ramach 

realizacji priorytetowego korytarza „Gazowe połączenia międzysystemowe północ-południe w 

Europie Środkowo - Wschodniej i Południowo-Wschodniej”. Wzmocnienie bezpieczeństwa 

dostaw gazu nastąpić ma poprzez wykorzystanie terminali regazyfikacyjnych(LNG) w 

Świnoujściu oraz na wyspie Krk, a także poprzez wzmocnione połączenia międzysystemowe 

pomiędzy państwami regionu. Koncepcja zakłada dostawy gazu z terminalu z Świnoujścia 

poprzez dwie nitki: wschodnią prowadzącą do Słowacji oraz zachodnią - gazociągiem 

prowadzącym do granicy polsko-czeskiej, a następnie przez Czechy i Węgry aż do Chorwacji. 

W grudniu 2020 r. 80% odcinków korytarza na terenie Polski była ukończona. Planuje się, że 

całość polskich odcinków będzie gotowa w 2022 r. Dalej korytarz ma się składać z wielu 

połączonych ze sobą gazociągów pomiędzy państwami. 

Do najważniejszych inwestycji dla realizacji korytarza północ – południe w Europie 

Środkowo-Wschodniej należy zaliczyć projekt gazociągu BRUA łączącego Bułgarię, Rumunię, 

 
341 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
w sprawie rozwoju sieci energetycznych w Europie COM(2017) 718 final, (Dz. U. UE C 262/80, 25.7.2018) 
342 M. Skarżyński, Terminale LNG w strategii bezpieczeństwa energetycznego państw atlantyckich i 
czarnomorskich Unii Europejskiej, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2020, s. 48-54.  
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Węgry i Austrię.  Gazociąg ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne w regionie oraz 

zwiększyć dywersyfikację dostawców i tras dostaw. BRUA ma umożliwić dostawy gazu ze 

złóż na rumuńskim szelfie Morza Czarnego poprzez Węgry do Austrii, a następnie do innych 

państw. Ponadto, po ukończeniu interkonektora bułgarsko-greckiego będzie transportował gaz 

z regionu Morza Kaspijskiego przez Południowy Korytarz Gazowy. W tym celu planowane jest 

wybudowanie infrastruktury przesyłowej łączącej dwa interkonektory Rumunia – Bułgaria i 

Rumunia – Węgry. Projekt stanowi szansę na znaczną dywersyfikację dostaw.  Poza 

przesyłaniem rumuńskiego gazu, połączenie BRUA mogłoby przesyłać gaz z kierunku 

południowego tj. poprzez Turcję343. Węgry, które z zasobów własnych pokrywają tylko 20% 

zapotrzebowania a resztę z dostaw głównie z Federacji Rosyjskiej, widzą w tym projekcie 

szansę na pokrycie nawet połowy krajowego zapotrzebowania. Projekt napotkał jednak 

problemy. Wraz z przyjęciem przez rząd rumuński niekorzystnych dla inwestorów regulacji 

prawno-fiskalnych, które znacząco zwiększyły podatki na producentów gazu w Rumunii 

inwestorzy zadeklarowali wstrzymanie przygotowań do wydobycia do czasu złagodzenia 

regulacji podatkowych344.  

Istotną rolę w regionie może także pełnić gazociąg Eastring, forsowany głównie przez 

Słowację. Gazociąg o długości ponad 1000 km  połączyć ma Słowację (tłocznia w Veľké 

Kapušany na granicy z Ukrainą), Węgry, Rumunię oraz Bułgarię, a w dalszej perspektywie 

czasowej również Polskę345. Projekt jednak został wycofany z listy PCI w 2019 co oznacza, że 

nie dostanie wsparcia z instrumentu „Łącząc Europę”346. Brak wsparcia finansowego może 

spowodować opóźnienia w realizacji projektu lub jego całkowite zaniechanie.  

Do strategicznych inwestycji LNG w regionie Europy Wschodniej zaliczono utworzenie 

centrum handlu ciekłym gazem w tym regionie. Szansę na to ma przede wszystkim Rumunia – 

dzięki inwestycji w terminal LNG w Konstancy, który Komisja Europejska zatwierdziła do 

realizacji na lata 2024-2026 w ramach projektu AGRI (Azerbaijan – Georgia – Romania 

Inetrconector). Planowana jest także budowa terminalu LNG małej skali (SSLNG – Small Scale 

 
343 W. Hebda, Polityka oraz sektor energetyczny w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Kraków 
2019, s. 45 
344 K. Całus, A. Łoskot-Strachota, BRUA i rumuńskie pomysły na środkowoeuropejski rynek gazu, „Komentarze 
OSW”  nr 365, Ośrodek Studiów Wschodnich, s. 5. 
345 W. Hebda, Polityka oraz sektor energetyczny… op. cit.,, s. 44. 
346 M. Paszkowski, W poszukiwaniu prymusa: postępy w realizacji projektów energetycznych państw Inicjatywy 
Trójmorza, „Komentarze Instytutu Europy Środkowej” Nr 271 (174/2020), https://ies.lublin.pl/komentarze/w-
poszukiwaniu-prymusa-postepy-w-realizacji-projektow-energetycznych-panstw-inicjatywy-trojmorza/, (dostęp: 
13.09.2021). 
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LNG) w porcie Konstanca347. Po zrealizowaniu projektu AGRI oraz rozpoczęciu eksploatacji 

gazociągu BRUA, nowych złóż podmorskich oraz lądowych Rumunia, która produkuje 80% 

gazu w Europie Południowo-Wschodniej mogłaby stać się regionalnym węzłem gazowym. 

Ważny element korytarza gazowego Północ – Południe stanowi terminal Adria na 

wyspie Krk w Chorwacji. Rozpoczął on pracę w styczniu 2021 roku348. Znaczenie projektu 

ukazuje fakt, że już w czerwcu 2020 r. zostały zarezerwowane niemal pełne zdolności 

regazyfikacyjne obiektu przez Węgry oraz Katar co wskazuje, jak ważną rolę pełni w regionie. 

Projekt ten ma geopolityczne znaczenie zarówno dla Chorwacji, jak i dla unii energetycznej.  

Korytarz Północ-Południe z pewnością zwiększy integrację regionalnych rynków gazu, 

zwiększy bezpieczeństwo dostaw oraz umożliwi dostęp do nowych źródeł gazu takich jak LNG 

lub gaz z Norwegii349. Pozwoli także na udzielenie solidarnego wsparcia w przypadku kryzysu 

w dostawach. Jednak przede wszystkim znacznie zmniejszy zależność państw członkowskich 

Europy Środkowo-Wschodniej od dostaw z Federacji Rosyjskiej.  

 

 
347 M. Skarżyński, Terminale LNG w strategii bezpieczeństwa energetycznego państw atlantyckich i 
czarnomorskich…, op. cit., s.113-115. 
348 S. Sawicki, Chorwacki bliźniak polskiego gazoportu nabiera realnych kształtów, 
https://biznesalert.pl/gazoport-terminal-lng-krk-chorwacja-energetyka-gaz/, (dostęp: 11.11.2020).  
349 K. Tomaszewski, Wpływ inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym na bezpieczeństwo energetyczne 
Europy Środkowo-Wschodniej, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 3, s. 87. 
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Rysunek 7 Korytarz gazowy północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej 

 

Źródło:https://www.energetyka24.com/korytarz-gazowy-polnoc-poludnie-tematem-rozmow-prezydentow-polski-i-
chorwacji 

 

Jednym z pierwszych kompletnych korytarzy gazowych w ramach unii energetycznej 

jest Południowy Korytarz Gazowy350. Jego budowa zaczęła się w marcu 2015 r., a dostawy 

gazu azerskiego zostały uruchomione w grudniu 2020 roku351. Korytarz transportuje gaz znad 

Morza Kaspijskiego do UE. Istotnym jest fakt, że gazociąg ten pozwolił na transport gazu z 

Azerbejdżanu z ominięciem Rosji i może konkurować z magistralami Gazpromu – przede 

wszystkim gazociągiem Turecki Potok. W 2022 roku Południowy Korytarz Gazowy ma 

osiągnąć pełną zdolność eksportową tj. 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.  

Korytarz składa się z czterech kluczowych gazociągów. Pierwszym etapem miałby być 

planowany od lat Gazociąg Transkaspijski (TNP)352. Przez długi czas gazociąg nie miał szans 

na realizację przez nieuregulowany status prawny basenu Morza Kaspijskiego. Dzięki 

podpisaniu konwencji w Kazachstanie w sierpniu 2018 r. przez państwa nadbrzeżne w sprawie 

 
350 R. Leal-Arcas, The European Energy Union. The quest for secure, affordable and sustainable energy, Claeys & 
Casteels 2016, s. 63. 
351 J. Kajmowicz, Południowy Korytarz Gazowy osiągnie pełną przepustowość w przyszłym roku, 
https://www.energetyka24.com/oze/poludniowy-korytarz-gazowy-osiagnie-pelna-przepustowosc-w-
przyszlym-roku, (dostęp: 08.11.2021) 
352 R. Leal-Arcas, The European Energy Union…, op. cit. s. 68.  
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statusu prawnego Morza Kaspijskiego projekt ten ma szansę na realizację. Do tego czasu 

pierwszym etapem Korytarza Południowego jest Gazociąg Południowokaukaski (SCP), który 

rozpoczyna się w Azerbejdżanie i przesyła gaz przez Gruzję do Turcji. Następnie gaz 

Gazociągiem Transanatolijskim (TANAP) transportowany jest do Grecji.  TANAP jest 

najdłuższym odcinkiem Korytarza Południowego – posiada 1850 km. Został ukończony w 

czerwcu 2018 roku353. Ostatnim etapem jest  Gazociąg Transadriatycki (TAP). W październiku 

2020 r. został ukończony ostatni odcinek gazociągu Transadriatyckiego i tym samym 

ostatecznie została zakończona budowa Korytarza Południowego. Południowy Korytarz 

Gazowy ma szczególne znaczenie dla poszczególnych państw korzystających z jego dostaw 

gdyż w większości importują one od 70% do 100% gazu z Rosji. Natomiast dla całej UE jest 

to niewielka dywersyfikacja gdyż przepustowość jaką obecnie ma Południowy Korytarz 

Gazowy tj. 10 mld m3  rocznie nie gwarantuje bezpieczeństwa - stanowi jedynie 2% obecnego 

jej zapotrzebowania354. Do Południowego Korytarza Gazowego Komisja Europejska dołączyła 

utworzenie śródziemnomorskiego węzła gazowego. Jednym z ważniejszych projektów w 

regionie ma być gazociąg East-Med zakładający wydobycie gazu z regionu Morza 

Lewantyńskiego. Dwa złoża – Lewiatan i Tamar, należą do Izraela. Ostatnie – Afrodyta, 

znajduje się w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru. Magistrala planowana jest głównie po 

dnie morskim łącząc Izrael, Cypr i Grecję, a z Włochami połączy ją gazociąg Posejdon. 

Inwestycja została potwierdzona także na czwartej liście PCI z 2019 r. Istnieją jednak dwie 

problematyczne kwestie. Pierwsza z nich to finansowanie. Aby uzyskać finansowanie z 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego należało zgodnie z nową polityką finansowania z 2019 

r. złożyć wniosek do końca roku 2020. Biorąc to pod uwagę, jedyną opcją jest finansowanie na 

warunkach komercyjnych co również może być trudne ze względu na wątpliwą opłacalność 

projektu355. Warto jednak zaznaczyć, że projekt już dostał 36,5 mln EUR dotacji finansowanych 

ze środków publicznych na pokrycie kosztów wstępnych badań technicznych356. Drugą 

problematyczną kwestią jest skomplikowana i napięta sytuacja polityczna pomiędzy Izraelem i 

 
353 Inauguracja Gazociągu Transanatolijskiego, https://biznesalert.pl/gazociag-transanatolijski-tanap-
inauguracja/, (dostęp: 14.09.2021) 
354 A. Jarosiewicz, Południowy Korytarz Gazowy. Azersko-turecki projekt w rozgrywce Rosji i UE, Ośrodek 
Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Punkt Widzenia 53, s. 20.  
355 T. Świderek, EastMed to trudny gazociąg,  
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/eastmed-to-trudny-
gazociag/, (dostęp: 27.09.2020).  
356EastMed może być najdłuższym morskim gazociągiem na świecie. O ile powstanie, 
https://inzynieria.com/paliwa/gazociagi/wiadomosci/57501,eastmed-moze-byc-najdluzszym-morskim-
gazociagiem-na-swiecie-o-ile-powstanie 
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Turcją357.  Jednak pomimo kontrowersji i problemów w styczniu 2020 r. została  podpisana 

umowa w Atenach pomiędzy Grecją, Cyprem i Izraelem w sprawie budowy gazociągu East-

Med. Gazociąg ma mieć długość 1900 km i wydajność 10 mld metrów sześciennych gazu (z 

możliwością zwiększenia do 20 mld) rocznie, a jego koszt to 7 mld USD358. Komisja 

Europejska do końca 2019 r. wydała 35,5 mln euro na projekt gazociągu z cypryjskich i 

izraelskich pól gazowych do wybrzeża Grecji i Włoch359. Dla całej UE projekt ten nie 

rozwiązałby problemów związanych z dywersyfikacją jednak na pewno wpisuje się w politykę 

zmniejszenia uzależnienia od dostaw z Rosji. Dlatego projekt ten został wpisany w 2017 r. na 

listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania PCI. Region wschodniego 

basenu Morza Śródziemnego jest obszarem, w którym zbiegają się interesy nie tylko aktorów 

regionalnych, ale także tych zlokalizowanych w konkurencyjnych kręgach tj. USA, Federacja 

Rosyjska i UE. Dzięki prowadzonej polityce w ramach unii energetycznej Unia Europejska 

dąży do stabilizacji regionu oraz zabezpieczenia węzłów gazowych w pobliżu granic UE360. 

 
357 Zob. więcej: K. Wasilewski, Tensions in the Eastern Mediterranean: an Urgent Challenge for the EU, 
https://pism.pl/publications/Tensions_in_the_Eastern_Mediterranean_an_Urgent_Challenge_for_the_EU, 
(dostep: 08.11.2021) 
358 W. Repetowicz, Światowa wojna na Morzu Śródziemnym, https://www.defence24.pl/swiatowa-wojna-na-
morzu-srodziemnym-opinia, (dostęp: 27.09.2020).  
359 J. Wyganowski, USA nowy pomysł na gaz dla Europy, „Energia Gigawat” 11/2019, s.3.  
360 T. N. Marketos, Energy Geopolitics Crossovers in Central & Eastern Mediterranean at the Prize of the Energy 
Union Policy, [w:] M. Mathioulakis, Aspects of the Energy Union, Palgrave Macmillan, Cham 2021, s. 73-98. 

Źródło: https://biznesalert.pl/azerbejdzan-poludniowy-korytarz-gazowy-jest-wazny-dla-calego-swiata/ 

Rysunek 8. Południowy Korytarz Gazowy 
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Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw 

bałtyckich (BEMIP Gas)  ma za zadanie połączyć rynki gazu państw basenu Morza 

Bałtyckiego. Od momentu ogłoszenia koncepcji unii energetycznej łączenie rynków nabrało 

większego znaczenia. Dlatego na listach projektów o statusie wspólnego zainteresowania od 

2015 r. wpisane zostało wiele inicjatyw mających na celu zwiększenie ilości połączeń 

pomiędzy państwami. Do inicjatyw mających szczególne znaczenie należy zaliczyć przede 

wszystkim ukończony już w 2019 r. gazociąg Balticconector. Łączy on Finlandię z 

kontynentalną siecią gazową UE i tym samym kończy fińską izolację gazową361.Na problemy 

jednak napotkały projekty zakładające budowę terminala. Początkowo miały powstać dwa 

terminale LNG po jednym z każdej strony Zatoki Fińskiej (jeden w Finlandii oraz jeden w 

Estonii) połączone gazociągiem Balticconector362. Jednak ze względu na ograniczone 

możliwości finansowania ze środków unijnych mógł zostać sfinansowany tylko jeden z nich. 

Dlatego na liście PCI z 2015 r. wpisany został tylko terminal Paldiski lub terminal Tallin, oba 

znajdujące się w Estonii. Decyzję, który z proponowanych terminali ma zostać dofinansowany 

ze środków unijnych mają podjąć państwa regionu nadbałtyckiego.363. Warto także dodać, że 

żaden z projektów nie został wpisany na III oraz IV listę PCI.  

Jednym z kluczowych projektów dla budowy unii energetycznej jest budowa Gazociągu 

Bałtyckiego tzw. Baltic Pipe. Składa się on z pięciu komponentów: gazociągu na dnie Morza 

Północnego pomiędzy norweskim a duńskim systemem gazu, rozbudowy duńskiego systemu 

przesyłowego, budowy tłoczni gazu we wschodniej części Danii, gazociągu na dnie Morza 

Bałtyckiego i następnie rozbudowy polskiego systemu przesyłowego364. Projekt ma na celu 

umożliwienie przesyłu norweskiego gazu do odbiorców w Europie Środkowej i Środkowo-

Wschodniej oraz stwarza możliwości do przesyłu gazu z Polski na rynek duński. Gazociąg jest 

na zaawansowanym etapie realizacji. Powodzenie tego projektu doprowadziłoby do przełomu 

w całym regionie. Dzięki możliwości transportowania norweskiego gazu do Polski, a następnie 

Korytarzem Północ-Południe do państw Europy Środkowo-Wschodniej,  powstałby rynek z 

wysoką odpornością na przerwy w dostawach z kierunku wschodniego365. Projekt ten ma 

 
361 Przykłady PCI i ich zalety, https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/projects-common-interest/PCI-
examples-and-their-benefits_en, (dostęp: 08.11.2021) 
362 M. Skarżyński, Terminale LNG w polityce energetycznej państw nadbałtyckich Unii Europejskiej, Fundacja na 
rzecz Czystej Energii, Poznań 2018, s. 108. 
363 D. Szacawa,  Ewolucja podejścia Estonii wobec Inicjatywy Trójmorza, „Komentarze Instytutu Europy 
Środkowej”, Nr 270 (173/2020) 14.10.2020, s. 2. 
364 Baltic Pipe Project, https://www.baltic-pipe.eu/pl/o-projekcie/, (dostęp: 14.09.2021) 
365 K. Tomaszewski, Wpływ inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym na bezpieczeństwo energetyczne 
Europy Środkowo-Wschodniej, Środkowoeuropejskie, „Studia Polityczne” 3/2017, s. 88. 
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szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dzięki realizacji gazociągu 

znacznie zdywersyfikują się dostawcy oraz trasy dostaw co bezsprzecznie powoduje wzrost 

bezpieczeństwa energetycznego oraz stanowi cenny argument przy renegocjacji umowy z 

Federacją Rosyjską. Dodatkowo, dzięki inwestycji możliwa będzie integracja rynków Norwegii 

i Danii z rynkiem polskim a następnie z rynkami państw sąsiednich (tj. Niemcy, Czechy, 

Słowacja) co wpłynie na stabilizację cen w regionie.  

W ramach łączenia rynków państw bałtyckich istotną rolę pełni gazociąg Polska – Litwa 

(GIPL). Jego głównym zadaniem jest dywersyfikacja tras dostaw oraz połączenie państw 

nadbałtyckich z kontynentalnym systemem gazowym. Projekt został wpisany na listy 

projektów wspólnego zainteresowania i dostał 5,35 mld euro dofinansowania z instrumentu 

„Łącząc Europę”366. Zakończenie prac budowlanych oraz oddanie do użytku planuje się na 

koniec 2021 roku. 

Na liście PCI zarówno w 2017 r., jak też w 2019 r. został zamieszczony projekt 

rozbudowy terminalu w Świnoujściu w Polsce. Celem jest zwiększenie możliwości 

regazyfikacyjnych i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Obecna 

inwestycja zakłada wykonanie czterech komponentów: zwiększenie mocy regazyfikacyjnych z 

5 do 7,5 mld metrów sześciennych (moc regazyfikacji terminalu wzrośnie o 50 proc.), budowę 

drugiego nabrzeża przeznaczonego dla mniejszych jednostek pływających, postawienie 

trzeciego zbiornika na LNG o pojemności 180 tys. metrów sześciennych i skonstruowanie 

bocznicy kolejowej do przeładunku gazu skroplonego na cysterny kolejowe i kontenery ISO367. 

Terminal LNG zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski i prowadzi do rzeczywistej 

dywersyfikacji źródeł dostaw gazu także dla krajów sąsiedzkich, takich jak kraje bałtyckie, 

Ukraina i Czechy. Rozbudowa terminalu jest konieczna gdyż nawet rozbudowany terminal nie 

będzie wystarczający do pokrycia całkowitego zapotrzebowania na gaz. Dlatego w regionie 

podejmowane są także inne działania mające na celu dywersyfikację dostaw gazu. Instalacja 

LNG typu FSRU (pływający terminal regazyfikacyjny) w Porcie Gdańsk została wpisana na 

listę PCI w 2019 r. Ma na celu zwiększenie wykorzystania surowca zarówno w transporcie 

lądowym jak i morskim, a także do przechowywania surowca. Inwestycja w ten obiekt 

motywowana jest po części sukcesem gazoportu w Świnoujściu,a  z drugiej strony coraz 

 
366 Koniec z izolacją energetyczną krajów bałtyckich: gazociąg międzysystemowy Polska-Litwa (GIPL), 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/MEMO_15_5845 
367 Świnoujście: rozbudowa terminala LNG,  https://ec.europa.eu/poland/news/190424_lng_pl, (dostęp: 
11.11.2020). 
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większym zapotrzebowaniem na gaz w regionie368. Dodatkowo, dzięki rozbudowie i 

zwiększeniu możliwości regazyfikacyjnych Polska ma szansę stać się centrum obrotu ciekłym 

gazem w regionie. Projekty gazowe w regionie państw bałtyckich z pewnością są dla niego 

korzystne. Wcześniej państwa te nie były połączone z siecią gazową UE, a więc w przypadku 

kryzysu dostaw państwa te nie miały możliwości uzyskania wsparcia.  

Podsumowując, na przestrzeni lat 2015-2020 w ramach unii energetycznej udało się 

osiągnąć kilka celów dla zwiększenia dywersyfikacji dostawców i tras dostaw. Przede 

wszystkim poprzez inwestycje w terminale LNG wzmocniło się bezpieczeństwo dostaw gazu 

oraz zmniejszyło się uzależnienie od dostaw z kierunku wschodniego. Inwestycje w zwrotne 

połączenia międzysystemowe oraz strategiczne projekty uwzględnione na listach PCI tj. 

Korytarz Północ - Południe w Europie Zachodniej, Korytarz Północ-Południe w Europie 

Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Korytarz Południowy oraz BEMIP (Plan 

działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich) pomimo 

faktu, że nie wszystkie odcinki są już gotowe, z pewnością wzmacniają bezpieczeństwo 

energetyczne. Komisja Europejska w „Czwartym sprawozdaniu na temat stanu unii 

energetycznej”369 stwierdziła, że do 2022 r. wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem 

Malty i Cypru będą posiadały dostęp do trzech źródeł gazu, a 23 państwa członkowskie będą 

miały dostęp do globalnego rynku skroplonego gazu ziemnego. Dzięki temu, że większość 

państw będzie miała możliwość korzystania z gazu LNG zwiększy się dywersyfikacja 

dostawców. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przerw 

w dostawach. W tym momencie, znaczna większość państw członkowskich jest w stanie 

zaspokoić swoje zapotrzebowanie na gaz z alternatywnych źródeł w przypadku wystąpienia 

przerw w dostawach z głównego źródła370. Pozwala to na stwierdzenie, że odporność systemu 

gazowego w UE znacznie się wzmocniła. 

Jednakże analizując działania w sektorze gazu należy zwrócić uwagę na pewne 

rozbieżności. Przede wszystkim nie występuje korelacja trzech elementów: wyznaczanych 

kierunków polityki energetycznej  przez UE z tworzonym prawem oraz decyzji i działań państw 

 
368 R. Miętkiewicz, Terminal FSRU na Wybrzeżu Gdańskim – próba analizy, Analiza Instytutu Polityki 
Energetycznej  Nr 1/2019, s. 2. 
369 Czwarte sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej… 
370Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego, 
Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Załącznik do Drugiego sprawozdania na temat 
stanu unii energetycznej.  Pięć wymiarów unii energetycznej:  uwagi dotyczące polityki na szczeblu państw 
członkowskich i UE, COM(2017) 53 final, Bruksela 01.02.2017 r.  
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członkowskich UE371. Widoczne jest to szczególnie w przypadku gazociągu Nord Stream II, 

którego realizacja podyktowana jest przede wszystkim względami politycznymi i ma na celu 

pominięcie państw tranzytowych372.  

Brak spójności w działaniach widoczny jest także w przypadku gazociągu OPAL.  W 

2016 r. Komisja Europejska wydała decyzję, którą formalnie poparły Niemcy o zwiększeniu 

przepustowości gazociągu OPAL dla Gazpromu do nawet 80% przepustowości gazociągu. 

Skargę na tę decyzję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej złożyła Polska poparta 

przez Litwę oraz Łotwę. TSUE uznał polską skargę za zasadną oraz unieważnił decyzję Komisji 

w 2019 r. Wyrok argumentował faktem, że decyzja została wydana z naruszeniem zasady 

solidarności energetycznej sformułowanej w art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Komisja podejmując decyzję nie zbadała wpływu zwiększenia przepustowości 

OPAL na sytuację państw sąsiednich. Jednak najistotniejszym elementem wyroku jest  

orzeczenie TSUE, że zasada solidarności energetycznej nie może być stosowana wyłącznie w 

sytuacjach kryzysowych tak jak utrzymywała Komisja, lecz dotyczy funkcjonowania całego 

unijnego rynku gazu oraz nakłada na UE i państwa członkowskie obowiązek uwzględnienia 

interesów innych podmiotów373. Wyrok TSUE wzmocnił zasadę solidarności i może stanowić 

nowy impuls do podejmowanych działań przez państwa członkowskie, tym bardziej, że wpisuje 

się w koncepcję pogłębiania współpracy regionalnej w ramach grup ryzyka dostaw gazu 

zgodnie z  rozporządzeniem o bezpieczeństwie dostaw gazu, ale także w ramach realizacji 

krajowych planów energetyczno-klimatycznych.  

 

5.2.Działania w dziedzinie energii elektrycznej 

5.2.1. Projekty infrastrukturalne w sektorze energii elektrycznej  

Podstawę ukończenia budowy zarówno wewnętrznego rynku energii jak też unii 

energetycznej stanowią połączenia międzysystemowe pomiędzy państwami członkowskimi. 

Koncepcja unii energetycznej zakłada łączenie rynków poprzez połączenia międzysystemowe 

w taki sposób, aby zapewnić skuteczne i ciągłe funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii. 

 
371 J. Trubalska, W kierunku unii energetycznej. Nowa koncepcja bezpieczeństwa energetycznego w Unii 
Europejskiej, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 
rok 2017, nr 97, s. 30.  
372 E. Radosiński, P. Zaleski, Projekty gazowe Federacji Rosyjskiej a solidarność energetyczna Unii Europejskiej, 
[w:] P. Kwiatkowicz, W. Ostant, B. Jagusiak (red.) Ład energetyczny. Idee i rzeczywistość, Fundacja na Rzecz 
Czystej Energii, Poznań 2019, s. 38 
373 A. Łoskot-Strachota, S. Kardaś, Cios w interesy Gazpromu. Wyrok TSUE w sprawie gazociągu OPAL, 
„Komentarze OSW”, nr 226, 9.11.2016. 
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Zwiększenie poziomu połączeń transgranicznych pomiędzy państwami członkowskimi UE 

stanowiło cel zanim powstała koncepcja unii energetycznej374. Łączenie rynków umożliwia 

zbieranie ofert zakupu i sprzedaży energii elektrycznej z kilku państwach członkowskich w 

celu zapewnienia przepływu energii tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna w danym 

regionie. Łączenie rynków umożliwia także skuteczne działanie mechanizmów 

solidarnościowych. Aby państwa członkowskie mogły udzielić pomocy w razie przerw w 

dostawach do jednego z nich, muszą posiadać odpowiednią infrastrukturę przesyłową 

wzajemnie ze sobą połączoną. Połączenia międzysystemowe mają także połączyć wyspy 

energetyczne z głównymi sieciami. Realizacja tego priorytetu następuje w znacznej mierze 

poprzez współpracę regionalną w ramach grup wysokiego szczebla oraz projekty PCI, o 

których mowa była we wcześniejszych rozdziałach pracy. Jednym z kryteriów, które należy 

spełnić aby uzyskać status PCI jest konieczność przynoszenia znaczących korzyści 

przynajmniej dwóm państwom członkowskim. Połączenia międzysystemowe idealnie wpisują 

się w to kryterium oraz stanowią podstawę procesu ukończenia budowy unijnego 

wewnętrznego rynku energii elektrycznej i wewnętrznego rynku  pełnego gazu, zapewniając 

bezpieczeństwo dostaw i wykorzystanie pełnego potencjału odnawialnych źródeł energii. 

W ramach w pełni zintegrowanego wewnętrznego rynku energii elektrycznej w 

pierwszej kolejności powinna być zacieśniona współpraca na szczeblu regionalnym. 

Współpraca ta szczególnie jest konieczna na pierwszych etapach wprowadzania nowych 

mechanizmów rynkowych w sektorze energii elektrycznej i integracji działalności operatorów 

systemów przesyłowych prowadząc do pełnej integracji rynków. Dzięki wzmocnionej 

współpracy regionalnej do 2020 r. powstały cztery grupy wysokiego szczebla, które działają w 

celu dalszego wzmacniania połączeń  pomiędzy państwami. Przyczyniają się szczególnie do 

priorytetowego traktowania kluczowych projektów PCI w regionie.  

Pierwszą grupą wysokiego szczebla jest BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection 

Plan), której podstawowym celem jest osiągnięcie otwartego i zintegrowanego regionalnego 

rynku energii elektrycznej i gazu między krajami UE w regionie Morza Bałtyckiego. 

Członkami inicjatywy są Dania, Niemcy, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Finlandia i Szwecja, 

a także Komisja Europejska. Norwegia bierze udział jako obserwator. Grupa ta powstała 

znacznie wcześniej niż koncepcja unii energetycznej we współczesnym kształcie – już w 2009 

 
374 M. Juszczuk, Koncepcja unii energetycznej krajów członkowskich UE jako próba odpowiedzi na potrzeby 
inwestycyjne w warunkach instytucjonalizacji narzędzi na rzecz rozwoju infrastruktury przesyłowej w sektorze 
energii elektrycznej, [w:] G. Wojtkowska-Łodej (red), Europejska unia energetyczna. Wybrane Zagadnienia, 
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016,  s. 33.  



166 
 

r. został podpisany pierwszy protokół ustaleń dotyczący rynków energii elektrycznej i gazu, 

infrastruktury oraz wytwarzania energii. Jednak w czerwcu 2015 r. czyli już po ukazaniu się  

Strategii ramowej podpisany został nowy protokół ustaleń rozszerzający zakres inicjatywy o 

bezpieczeństwo dostaw, efektywność energetyczną, energię odnawialną oraz integrację sieci 

elektroenergetycznej państw bałtyckich z europejską siecią kontynentalną, w tym ich 

synchroniczną pracę. We wrześniu 2020 r. zobowiązano się do ściślejszej współpracy w 

zakresie morskiej energii wiatrowej na Morzu Bałtyckim375. Grupa nadzoruje działania w 

ramach priorytetowego korytarza »Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na 

rynku energii państw bałtyckich w odniesieniu do energii elektrycznej (BEMIP Electricity). Do 

osiągnięć w zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych w ramach BEMIP 

należy zaliczyć uzyskanie 23,7% transgranicznych połączeń międzysystemowych w regionie 

państw bałtyckich. Państwa te były wyspami energetycznymi, natomiast dzięki połączeniom 

międzysystemowym ze Szwecją, Finlandią i Polską są dobrze połączone z resztą UE. Warto w 

tym miejscu wymienić projekt LitPol Link łączący Alytus, znajdujące się na Litwie z Ełkiem 

po stronie polskiej. Projekt znacznie przyczynił się do wzmocnienia połączeń 

międzysystemowych w regionie Morza Bałtyckiego376. Dostał także dofinansowanie z 

narzędzia „Łącząc Europę” - 67% kosztów tj. 27,4 mln euro377. Wzmocniona współpraca 

przyczyniła się także do szybkiego ukończenia projektu „Nordbalt”, czyli połączenia pomiędzy 

Litwą a Szwecją. Te dwa kluczowe projekty praktycznie zakończyły izolację państw 

nadbałtyckich378. Obecnie prace koncentrują się na synchronizacji systemu energetycznego 

państw bałtyckich z europejską siecią kontynentalną z pomocą Polski jako kluczowego partnera 

inwestycji najpóźniej do 2025 r379. Synchronizacja sieci bałtyckich z systemem UCTE odbędzie 

się z wykorzystaniem istniejącego połączenia Polska–Litwa (LitPol Link), a poprzedzi ją 

desynchronizacja z sieciami Rosji, która może sprawić wiele problemów technologicznych. Na 

wniosek Estonii i Łotwy w II etapie synchronizacji integrację sieci bałtyckich i europejskich 

 
375 Plan połączeń międzysystemowych na bałtyckim rynku energii, 
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-
plan_en, (dostęp: 29.01.2021).  
376 Ł. Wojcieszak, Znaczenie polsko-litewskiej współpracy elektroenergetycznej dla realizacji Bałtyckiego 
Pierścienia Energetycznego, Acta Politica Polonica nr 2/2017 (40), s. 22.  
377LitPol Link z dofinansowaniem z UE,  https://biznesalert.pl/litpol-link-z-dofinansowaniem-z-ue/, (dostęp: 
08.11.2021) 
378 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego 
i Komitetu Regionów, Komunikat w sprawie rozwoju sieci energetycznych w Europie, COM(2017) 718 final, 
Bruksela, 23.11.2017 r., s. 5.  
379 Czwarte sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej… s. 15. 
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wzmocnić ma budowa nowego połączenia morskiego Litwa–Polska380. Dodatkowo do etapu 

drugiego synchronizacji zalicza się także modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowych państw 

bałtyckich.  

Druga z grup roboczych wysokiego szczebla powstała w lutym 2015 r. do spraw 

połączeń energetycznych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej (CESEC) i ma na 

celu przyspieszenie integracji rynków gazu i energii elektrycznej. Została utworzona przez 

Austrię, Bułgarię, Chorwację, Grecję, Węgry, Włochy, Rumunię, Słowację i Słowenię oraz 

Komisję Europejską. Następnie dołączyło do nich osiem państw Wspólnoty Energetycznej 

Ukraina, Republika Mołdawii, Serbia, Republika Macedonii Północnej, Albania, Bośnia i 

Hercegowina,  Kosowo i Czarnogóra. Początkowym celem  CESEC była przede wszystkim 

lepsza koordynacja projektów transgranicznych i transeuropejskich, które dywersyfikują 

dostawy gazu do regionu oraz rozwijanie regionalnych rynków gazu, a także wdrażanie 

zharmonizowanych przepisów UE w celu optymalnego funkcjonowania infrastruktury 

energetycznej. W 2017 r. rozszerzono współpracę o następne płaszczyzny, w tym wspólne 

podejście do rynków energii elektrycznej, efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych 

źródeł energii. Określono także listę priorytetowych projektów budowy połączonego 

regionalnego rynku energii elektrycznej oraz sprecyzowano konkretne działania mające na celu 

pobudzenie odnawialnych źródeł energii i inwestycji w efektywność energetyczną w 

regionie381. Grupa koordynuje działania w ramach priorytetowego korytarza 

„Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-

Wschodniej i Południowej” (NSI East Electricity). W ramach realizacji tego priorytetu 

konieczne było wzmocnienie połączeń międzysystemowych pomiędzy państwami 

członkowskimi przede wszystkim pomiędzy Włochami a Bałkanami. Dlatego na listę PCI z 

2015 roku zostało wpisane połączenie pomiędzy Włochami a Czarnogórą (Villanovą a Lastvą), 

które zostało ukończone w 2019 r. Kabel biegnie wzdłuż dna Adriatyku i stanowi nową trasę 

tranzytową dla energii, która łączy systemy elektroenergetyczne Włoch, Czarnogóry, Serbii, 

Bośni i Hercegowiny oraz Rumunii382.  

 
380 J. Hyndle-Hussein, Wsparcie UE dla synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich, 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-01-30/wsparcie-ue-dla-synchronizacji-sieci-
elektroenergetycznych-panstw, (dostęp: 20.12.2020).  
381 Komisja Europejska, Połączenia energetyczne w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, 
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/high-level-groups/central-and-south-eastern-europe-
energy-connectivity_en , (dostęp: 29.01.2021). 
382 Studium Europy Wschodniej, Czarnogóra: Uruchomiono most energetyczny między Włochami a Bałkanami, 
https://studium.uw.edu.pl/czarnogora-uruchomiono-most-energetyczny-miedzy-wlochami-a-balkanami/, 
(dostęp: 08.11.2021). 
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Na szczególną uwagę zasługuje projekt EUROASIA Interconnector mający na celu 

budowę połączenia pomiędzy Izraelem, Cyprem i grecką wyspą Kretą, a następnie Grecją 

kontynentalną i dalej  z resztą UE. Będzie to najdłuższy na świecie kabel podmorski o długości 

1208 km383. Dzięki realizacji tego połączenia zakończy się izolacja energetyczna Cypru. 

Połączenie to daje możliwość zaopatrywania się państw europejskich w energię wytwarzaną z 

rezerw gazu Cypru i Izraela, a także z dostępnych odnawialnych źródeł energii np. energii 

słonecznej. Oddanie do użytku połączenia planuje się na koniec 2023 roku384.  Projekt został 

wpisany na listę projektów PCI.  

 

W 2015 r. po podpisaniu tzw. deklaracji madryckiej powstała grupa wysokiego szczebla 

do spraw połączeń międzysystemowych dla Europy Południowo-Zachodniej składająca się z 

Francji, Hiszpanii i Portugalii oraz Komisji Europejskiej. Celem grupy jest zapewnienie 

monitorowania postępów w realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych mających na 

celu integrację Półwyspu Iberyjskiego.  Cele te zostały określone w deklaracji madryckiej i jest 

to m.in. podniesienie  zdolności wymiany energii elektrycznej między Hiszpanią a Francją oraz 

przeprowadzenie oceny w celu ukończenia wschodniej osi gazowej między Portugalią, 

 
383 EuroAsia Interconnector, EuroAsia at a glance, https://euroasia-interconnector.com/at-glance/, (dostęp: 
08.11.2021) 
384 Ibidem. 

Źródło: https://energy-community.org/dam/jcr:18b063e7-006b-461c-8537-8517c6f8379b/AF2017_EU_Commission_SEE.pdf 

Rysunek 9. Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej 

i Południowej” (NSI East Electricity) 
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Hiszpanią i Francją385. Grupa ma także za zadanie monitorowanie działań w zakresie tworzenia 

priorytetowego korytarza energii w ramach działania priorytetowego  „Elektroenergetyczne 

połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Zachodniej” (NSI West Electricity). 

Do sukcesów w ramach tworzenia unii energetycznej należy zaliczyć stopniowe postępy w 

zakresie połączeń wzajemnych Półwyspu Iberyjskiego z wewnętrznym rynkiem energii. W 

2017 r. zapadła decyzja w sprawie transgranicznego podziału kosztów pomiędzy organami 

regulacyjnymi Hiszpanii i Francji w związku z linią energetyczną Zatoki Biskajskiej, która po 

ukończeniu w 2025 r. prawie podwoi  (do 5 000 MW) przepustowość połączeń wzajemnych 

pomiędzy tymi krajami386. Warto także wspomnieć o kolejnych dwóch połączeniach pomiędzy 

Hiszpanią a Francją przez Pireneje. Projekty w 2018 r. rozpoczęto procedurą uzyskania 

pozwoleń na realizację inwestycji. Jeśli zostaną ukończone, pozwolą na zwiększenie mocy 

przesyłowej do 8 000 MW387. 

Dla sektora energii elektrycznej poziom minimalnych połączeń międzysystemowych 

określono na szczycie Rady Europejskiej w październiku 2014 r. na poziomie 10% 

zainstalowanej zdolności produkcji energii w państwach członkowskich. Cel ten należało 

zrealizować do 2020 r. Osiem państw członkowskich nie zrealizowało tego celu. Są to: Irlandia, 

Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Polska, Portugalia i Rumunia388. Państwa te powinny zatem 

dążyć do osiągnięcia celu do 2030 r. tj. osiągnięcie 15% elektroenergetycznych połączeń 

międzysystemowych389.  Do 2019 r. państwa członkowskie zobligowane były do 

przedstawienia Komisji krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu. Pięć państw 

członkowskich (Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania oraz Portugalia) w sposób wyraźny odnosi 

się do poziomu elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych, który planują osiągnąć 

w 2030 r. Szereg innych państw członkowskich (Belgia, Bułgaria, Francja, Litwa, Luksemburg, 

Malta, Niderlandy, Słowacja, Finlandia i Szwecja) określiły prognozowany poziom 

elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych na 2030 r390.  Mobilizacja w realizacji 

projektów, mających na celu zwiększenie poziomu połączeń międzysystemowych, jest istotna 

 
385Komisja Europejska, Połączenia międzysystemowe dla Europy Południowo-Zachodniej, 
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/high-level-groups/interconnections-south-west-europe_en, 
(dostęp: 29.01.2021).  
386Trzecie sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej…, s. 12. 
387 Komunikat w sprawie rozwoju sieci… s. 6.  
388 Sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. …,  s. 8.  
389 Drugie sprawozdanie na temat stanu unii energetyczne …, s. 11.  
390Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego, 
Komitetu Regionów, Zjednoczeni w realizacji unii energetycznej i działań w dziedzinie klimatu – Przygotowanie 
fundamentów w celu zapewnienia udanego przejścia na czystą energię, COM(2019) 285 final, Bruksela, 
18.06.2019 r., s. 8.  
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z punktu widzenia realizacji unii energetycznej. Im większy poziom połączeń  

transgranicznych, tym większa będzie konkurencja na europejskim rynku co wiąże się ze 

spadkiem cen energii. Połączenia międzysystemowe umożliwią także większe włączenie 

odnawialnych źródeł energii.  

 

5.2.2.  Budowa wewnętrznego rynku energii elektrycznej  

Proces budowania wspólnego wewnętrznego rynku energii oraz łączenia rynków jest 

procesem niebywale skomplikowanym, niespotykanym w skali globalnej. Celem jest 

stworzenie konkurencyjnego rynku energii, który przyczyni się do rozwoju gospodarki 

europejskiej391. Wymaga to usunięcia wielu barier i przeszkód m.in. w handlu, zbliżenia polityk 

podatkowych państw członkowskich odnośnie energii oraz osiągnięcie porównywalnych cen 

energii w całej UE. Od momentu ogłoszenia tworzenia unii energetycznej udało się wiele 

osiągnąć i państwa członkowskie są na dobrej drodze do zbudowania wspólnego rynku energii 

elektrycznej dzięki przyjęciu pakietu legislacyjnego „Czysta energia dla Wszystkich 

Europejczyków”. Podsumowanie budowy wspólnego rynku energii zawarte zostało w 

załączniku do sprawozdania Komisji na temat stanu unii energetycznej na 2020 rok392. 

Z raportu wynika, że wzmocniła się wymiana energii elektrycznej pomiędzy państwami 

członkowskimi. Powoduje to wzrost konkurencji, co najbardziej widoczne jest w regionach 

takich jak Skandynawia393. Wzrost konkurencji natomiast powoduje spadek cen energii. W 

sprawozdaniu wskazano, że w 2019 r. tzw. operatorzy zasiedziali nadal zajmowali dominującą 

pozycję (w niektórych państwach ponad 80% udziału na rynku) w większości państw 

członkowskich, a przeszkodą dla nowych podmiotów są ceny regulowane, które 

uniemożliwiają skuteczną konkurencję z tymi firmami. Wpływ na to ma również wielkość 

państwa oraz poziom połączenia rynków. Małe rynki, które są słabo połączone 

najprawdopodobniej nie będą w stanie utrzymać dużej liczby dostawców394.  

Pomimo złożoności technicznej procesu tworzenia wewnętrznego rynku energii lata 

2018-2019 okazały się szczególnie udane ze względu na wdrożenie i rozszerzenie projektu 

 
391 A. Czech, Zarys ewolucji wspólnego rynku energii…., op. cit.,s. 251 
392 Załącznik nr 1 do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów, Sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. 
na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w 
dziedzinie klimatu, COM(2020) 950 final, Bruksela, dnia 14.10.2020 r. 
393 Ibidem, s. 6.  
394 Ibidem, s. 7-8.  
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jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego na większość państw UE oraz rozszerzenie 

projektu łączenia rynków dnia następnego na nowe obszary395. Umożliwia to łączenie ofert 

zakupu i sprzedaży energii elektrycznej oraz przepływ energii w miejscach, w których właśnie 

jest potrzebna. Rynek dnia następnego obejmuje transakcje zawierane w dniu poprzedzającym 

dobę handlową z określeniem dostaw dla unormowanego okresu tej doby.  Natomiast rynek 

dnia bieżącego umożliwia zawieranie transakcji na kilka godzin przed fizyczną dostawą 

energii396.  Łączenie rynków dnia bieżącego oraz dnia następnego realizowane jest zgodnie z 

Rozporządzeniem Komisji 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającym wytyczne 

dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi397, 

określającym minimalne ujednolicone przepisy dotyczące docelowego jednolitego łączenia 

rynków dnia następnego i dnia bieżącego w celu zapewnienia przejrzystych ram prawnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
395 Ibidem. s. 9. 
396 L. Szczygieł, Model rynku energii elektrycznej, https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-
i-komunikacja/publikacje/seria-wydawnicza-bibli/jaki-model-rynku-energ/1183,1-Model-rynku-energii-
elektrycznej.html, (dostęp: 03.11.2021) 
397 Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji 

zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, (Dz. U UE L 197/24, 25.7.2015) 

Źródło: Załącznik do Sprawozdania na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1999 

w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu COM(2020) 950 final, Bruksela, dnia 14.10.2020 r 

 

 

Rysunek 10 Rozszerzenie geograficzne łączenia rynków dnia bieżącego (stan n 2020 r.). 
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Połączone rynki systemu elektroenergetycznego stały się odporniejsze na zakłócenie i kryzysy 

dostaw, a także bardziej wydajne i przede wszystkim została zwiększona zdolność do 

wprowadzenia większej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Aby zapewnić płynne działanie 

rynku w latach 2018-2018 zostały przyjęte kodeksy sieci, które zobowiązują operatorów 

systemów przesyłowych do opracowania wspólnych propozycji harmonizacji przepisów i 

funkcjonowania systemów.  

 W tworzonej unii energetycznej główną rolę ma mieć konsument. Proces łączenia 

rynków ma pozwolić konsumentom na korzystanie z najtańszej energii. Jednak ze 

sprawozdania Komisji398 wynika, że nie udało się ujednolicić cen energii elektrycznej w 

państwach członkowskich. Dla gospodarstw domowych ceny w 2019 wahały się od 98 

EUR/MWh w Bułgarii do 295 EUR/MWh w Danii399. Jednak w tym przypadku warto dodać, 

że na cenę energii detalicznej składają się takie elementy, które nie są wynikiem konkurencji, 

lecz są ustalane przez organy regulacyjne (np. regulowane opłaty sieciowe i 

podatki/obciążenia)400. 

 
398 Sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r …. op. cit., s. 32. 
399 Ibidem.,. s. 10.  
400 Ibidem, s. 12.  

Źródło: Załącznik do Sprawozdania na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1999 w 

sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu COM(2020) 950 final, Bruksela, dnia 14.10.2020 r 

 

Rysunek 11. Rozszerzenie geograficzne łączenia rynków dnia następnego (stan na 2020 r.). 

 



173 
 

Odnośnie ubóstwa energetycznego i przeciwdziałania mu w ramach unii energetycznej 

nie odnotowano szczególnych sukcesów. Chociaż w latach 2010–2018 w ujęciu uśrednionym 

wskaźnik ten kształtował się korzystnie, różnice w tempie zmian w UE były duże. W Bułgarii, 

na Łotwie, w Polsce, Portugalii i Rumunii ubóstwo energetyczne znacznie się zmniejszyło. 

Grecja natomiast odnotowała jego znaczny wzrost401. Pandemia COVID-19 może jednak mieć 

znaczący negatywny wpływ na wskaźnik ubóstwa energetycznego w UE. Wiele gospodarstw 

domowych pozbawionych możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub nawet 

pozbawionych pracy może mieć realne problemy z opłaceniem rachunków za energię 

elektryczną co wpłynie niekorzystnie na stan zdrowia ludności. Odpowiednie ogrzewanie, 

chłodzenie, oświetlenie i energia do zasilania urządzeń mają zasadnicze znaczenie dla 

zapewnienia godnego poziomu życia i zdrowia. Dlatego Komisja wydała w październiku 2020 

r. zalecenie dotyczące ubóstwa energetycznego402, w którym zaleca aby państwa członkowskie 

opracowały systemowe podejście do liberalizacji rynków energii w celu podzielenia się 

korzyściami ze wszystkimi grupami społecznymi, zwłaszcza z tymi najbardziej potrzebującymi 

oraz wskazuje na wdrożenie polityk i działań z zakresu polityki socjalnej i społecznej.  

Podsumowując, rynek wewnętrzny energii w ramach unii energetycznej jest ciągle w 

budowie – w dalszym ciągu trwa łączenie rynków w sektorze energii elektrycznej. Sukcesem 

jest jednak wprowadzenie nowych regulacji prawnych i umocnienie już wcześniej 

obowiązujących. Tworzenie w pełni zintegrowanego rynku energii, która będzie przepływała 

ponad granicami tak wielu państw jest procesem niebywale złożonym zarówno w  sferze 

regulacyjnej jak także fizycznej. W kwestii konsumentów udało się osiągnąć połowiczny 

sukces. Z pewnością udało się wzmocnić ich rolę, prawa oraz uprościć system zmiany dostawcy 

i porównywalności ofert. Jednak w dalszym ciągu ceny energii są zróżnicowane i pomimo 

spadku cen hurtowych zmiany te nie przenoszą się na oszczędności konsumentów. Dodatkowo 

problem ubóstwa społecznego po pandemii COVID-19 może dotknąć większą liczbę 

konsumentów niż dotychczas. Aby sprostać wyzwaniom w tym zakresie konieczne są 

zintensyfikowane działania zarówno na płaszczyźnie krajowej (lokalnej, regionalnej) jak też w 

ramach unii energetycznej w wymiarze międzynarodowym. Na szczególną uwagę zasługuje 

projekt POWERTY mający na celu ułatwienie korzystania z energii odnawialnej wśród 

słabszych grup społecznych, w tym wśród gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem 

energetycznym poprzez nowe instalacje OZE a także poprzez zachęty dla firm dostarczających 

 
401 Ibidem, s. 13.  
402 Zalecenie Komisji z dnia 14.10.2020 r. dotyczące ubóstwa energetycznego, C(2020) 9600 final, Bruksela, dnia 
14.10.2020 r.  
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energię403. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

wspierany przez Interreg Europe - program europejskiej współpracy terytorialnej. Inicjatywy 

takie jak wyżej wspomniany projekt POWERTY realnie przyczyniają się do walki z ubóstwem 

energetycznym. 

 

 

5.3.Działania w zakresie odnawialnych źródeł energii 

Działania podejmowane przez państwa członkowskie w ramach unii energetycznej w 

sektorze energii odnawialnych szczególnie skupiają się na współpracy w dziedzinie morskiej 

energii wiatrowej. Unia Europejska ma duży potencjał w tym zakresie. Potencjał wynika z 

położenia geograficznego Europy oraz uwarunkowań geologicznych. UE ma dostęp do basenu 

Morza Północnego, Morza Bałtyckiego, Oceanu Atlantyckiego, Morza Śródziemnego, Morza 

Czarnego, a niektóre  państwa członkowskie posiadają terytoria zamorskie i wyspy.  Każde z 

mórz posiada potencjał zależny od uwarunkowań geologicznych – jedne mają potencjał w 

rozwoju energetyki wiatrowej, inne w postaci energii pochodzącej z fal i pływów.  

Najbardziej rozwinięta współpracą w obrębie morskiej energetyki jest inicjatywa 

realizowana w ramach priorytetowego korytarza „Północnomorska sieć przesyłowa morskiej 

energii wiatrowej” (NSOG), który jest wpisany na listę PCI. Działania koordynuje grupa 

wysokiego szczebla „współpraca energetyczna mórz północnych” (NSEC) łącząca region 

Morza Północnego, której członkami są Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Luksemburg, 

Niderlandy, Norwegia, Szwecja i Komisja Europejska. Powstała w 2016 r. na mocy wspólnej 

deklaracji politycznej w sprawie współpracy energetycznej między krajami Morza Północnego, 

a celem jej jest  ułatwienie efektywnego kosztowo wykorzystania morskiej energii odnawialnej, 

w szczególności energii wiatrowej, oraz promowanie połączeń międzysystemowych między 

krajami regionu. Nowy program prac na lata 2020-2023 oraz nowa struktura kładą szczególny 

nacisk na rozwój konkretnych transgranicznych projektów morskich w zakresie energii 

wiatrowej i sieci (projekty hybrydowe), które mogą zmniejszyć koszty i powierzchnię 

inwestycji morskich404. Projekty hybrydowe polegają na połączeniu farmy wiatrowej na morzu 

z co najmniej dwoma państwami członkowskimi. Dzięki temu transportowana może być nie 

 
403 Interreg, Energie odnawialne dla grup wrażliwych, https://www.interregeurope.eu/powerty/, (dostęp: 
05.02.2021). 
404 Komisja Europejska, Współpraca energetyczna mórz północnych, 
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/high-level-groups/north-seas-energy-cooperation_en, 
(dostęp: 29.01.2021).  
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tylko energia z farmy, ale także może być przesyłana energia elektryczna wytworzona na 

terytorium jednego z połączonych państw. 

W ramach realizacji korytarza priorytetowego dotyczącego sieci przesyłowej morskiej 

energii wiatrowej zostało podjętych wiele działań, które zostały wpisane na listy projektów 

wspólnego zainteresowania. Jednym z kluczowych jest projekt „North Sea Wind Power Hub”. 

Projekt budowy węzłów wraz z połączeniami międzysystemowymi pomiędzy państwami 

sąsiadującymi z Morzem Północnym tj. Danią, Niemcami i Niderlandami wpisany został w 

2019 roku na listę PCI. Otrzymał także 14 mln euro dofinansowania405. Projekt zakłada budowę 

wyspy energetycznej (lub kilku) na środku Morza Północnego (Dogger Bank). Do wysp zostaną 

przyłączone farmy wiatrowe o mocy do 100 000 MW. Miejsce wybrano ze względu na dogodne 

warunki – przede wszystkim w tym miejscu głębokość morza jest wystarczająco płytka, a także 

występują  tam doskonałe warunki wiatrowe.  

Państwa nadbałtyckie także podjęły działania w celu utworzenia morskich farm 

wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Od 2016 roku w ramach unijnego projektu Interreg „Baltic 

InteGrid” (Integrated Baltic Offshore Wind Electricity Grid Development) zainteresowane 

rozwojem morskiej energetyki wiatrowej strony prowadziły debaty i wymieniały się wiedzą na 

forum państw w regionie Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest analiza realizacji koncepcji 

bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farm wiatrowych 

przede wszystkim w oparciu o szczegółowe badania warunków przestrzennych, rynkowych, 

polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych i technologicznych. Po zakończeniu w 

2019 roku projektu partnerzy zdecydowali się na kontynuację prac w ramach Bałtyckiego 

Forum Sieci Morskiej (Baltic Offshore Grid Forum)406. W  2020 roku została podpisana 

Deklaracja Bałtycka na rzecz morskiej energetyki wiatrowej przez Danię, Estonię, Finlandię, 

Litwę, Łotwę, Niemcy, Szwecję, Polskę oraz Komisję Europejską. Morze Bałtyckie odpowiada 

jedynie za ok. 10%, tj. około 2,2 GW wytwarzanej energii z morskiej energetyki wiatrowej w 

Europie (dane za 2019 r.). Jednak jego potencjał szacowany jest aż na 93 GW. Na morzu 

Bałtyckim największy potencjał ma południowa część basenu, która nie zamarza i jest położona 

w niewielkiej odległości od głównych ośrodków popytu na energię elektryczną. Jednym z 

państw, na które przypada największy procent potencjału morskiej energetyki wiatrowej w 

 
405 Komisja Europejska, Komunikat prasowy. Inwestycje w nową infrastrukturę energetyczną: Zielone światło dla 
unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pl/ip_20_1803/IP_20_1803_PL.pdf, 
(dostęp: 10.10.2021) 
406 Interreg, Baltic Sea Region, https://bogf.eu/about-bogf/, (dostęp: 17.10.2021). 



176 
 

regionie, jest Polska (ok. 30%)407. Dzięki wzmocnionej współpracy proces związany z 

rozwojem morskiej energetyki wiatrowej ma szansę przyspieszyć.  

Z unijnej strategii przyjętej w listopadzie 2020 r. dotyczącej wykorzystania potencjału 

energii z morskich źródeł odnawialnych408 wynika, że morska energetyka wiatrowa stanowi 

istotne źródło energii dla osiągnięcia celów klimatyczno-energetycznych UE. Zakłada, że 

zainstalowane moce wytwórcze wzrosną z 12 GW do minimum 60 GW w 2030 r. i 300 GW w 

2050 r. W przypadku realizacji tego celu morska energia wiatrowa pozwoli na zaspokojenie 

nawet 30% popytu na energię elektryczną w Europie w 2050 r.409. Jednak aby to osiągnąć 

konieczne będą inwestycje. Szacuje się, że niezbędne będzie przeznaczenie na ten cel około 

800 mld EUR - około dwie trzecie tej kwoty potrzebne będzie w celu sfinansowania 

towarzyszącej infrastruktury sieciowej, a jedna trzecia na instalacje wytwarzania energii na 

morzu410. Aby przyciągnąć kapitał prywatny do inwestowania w morską energetykę wiatrową 

program InvestEU zapewni wsparcie i gwarancje dla powstających technologii. Będzie także 

wspierać badania i innowacje oraz rozwój infrastruktury. Dzięki ograniczeniu ryzyka 

związanego z inwestycją zachęci do inwestowania w energetykę wiatrową. Duże znaczenie 

odegra także Europejski Bank Inwestycyjny wraz z udzielanymi pożyczkami. Z budżetu UE aż 

37% zostanie przekazanych na zieloną transformację w ramach Instrumentu na rzecz 

Odbudowy i Zwiększenia Odporności wchodzącego w zakres  planu odbudowy 

NextGenerationEU. Inwestorzy będą mogli starać się o środki na inwestycje w morską 

energetykę wiatrową w ramach inicjatywy przewodniej „Powerup”. Nowy instrument na rzecz 

transgranicznego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych utworzony w ramach 

Instrumentu „Łącząc Europę” pozwoli na sfinansowanie badań oraz, w wyjątkowych 

przypadkach, finansowanie prac budowlanych w przypadku projektów realizowanych przez co 

najmniej dwa państwa członkowskie. Instrument pozwala państwom członkowskim, które nie 

mają dostępu do morza na wniesienie wkładu finansowego do mechanizmu i tym samym 

czerpanie korzyści z morskiej energetyki wiatrowej. Badania naukowe i innowacje będzie 

 
407 B. Bieliszczuk, K. Raś, Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim, Biuletyn PISM NR 22 
(2220), https://pism.pl/publikacje/Rozwoj_morskiej_energetyki_wiatrowej_na_Morzu_Baltyckim, (dostęp: 
17.10.2021) 
408Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego 
i Komitetu Regionów, Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł 
odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości, COM(2020) 741 final, Bruksela, 19.11.2020 r. 
409 B. Bieliszczuk, K. Raś, Rozwój morskiej energetyki wiatrowej…, op. cit.  
410 Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych…, s. 20.  
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można także finansować ze środków programu „Horyzont Europa” i z funduszu 

innowacyjnego411.  

Podsumowując, morska energetyka wiatrowa jest jednym z najbardziej obiecujących 

odnawialnych źródeł pozyskiwania energii i sposobem aby UE zrealizowała cel jakim jest 

osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej 

wynika przede wszystkim z niedogodności związanych z lądowymi farmami wiatrowymi. 

Konieczność dysponowania dużym obszarem terenu, uciążliwości związane z hałasem dla 

ludności okolicznej oraz zarzuty o zakłócenie estetyki krajobrazu zmobilizowały przemysł do 

pracy nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. Ponadto, wiatr na morzu jest silniejszy niż 

na lądzie co pozwala uzyskać lepsze efekty. Biorąc pod uwagę, że koszty technologii są coraz 

bardziej przystępne, a także fakt, że morskie farmy wiatrowe nie generują wysokich kosztów 

eksploatacyjnych należy stwierdzić, że w kolejnych latach będzie realizowanych więcej 

projektów nie tylko z zakresu morskiej energii wiatrowej, ale także wykorzystanie energii fal i 

pływów oraz pływających instalacji fotowoltaicznych.  

 

5.4.Działania związane z sektorem ropy naftowej 

 

Koncepcja unii energetycznej w znacznej mierze skupia się na promocji odnawialnych 

źródeł energii oraz zabezpieczeniu dostaw gazu ziemnego jako surowca, mającego pełnić rolę 

paliwa przejściowego. Rola ropy naftowej została bardzo ograniczona. Jednak zabezpieczenie 

dostaw ropy do państw Europy Środkowo – Wschodniej znalazło swoje umocowanie w postaci 

wpisania inwestycji na listę projektów PCI w ramach realizacji priorytetowego korytarza 

„Połączenia dostawcze ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej” (OSC). W ramach 

działania zaplanowane zostały inwestycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw 

poprzez budowę nowej infrastruktury przesyłowej ropy. Komisja uznała, że w celu 

wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w sektorze ropy konieczna będzie realizacja 5 

projektów, z czego aż dwa są realizowane na terenie Polski.  

Jednym z najważniejszych projektów jest rurociąg Brody-Adamowo, nazwany „Sarmatia”, 

który ma być częścią przyszłego Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej. 

Projekt zakłada budowę rurociągu łączącego główną stację przepompową „Brody” na Ukrainie 

z bazą magazynową w Adamowie na terenie Polski. Następnie zostanie on podłączony do 

 
411 Ibidem, s. 21-22 
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systemu dalekosiężnych rurociągów naftowych „Przyjaźń” (północna nitka rurociągów 

„Druzhba”). Rurociąg będzie miał długość niemal 400 km, z czego większość będzie położona 

po stronie polskiej412. Rurociąg pozwoli na transport ropy naftowej z regionu Morza 

Kaspijskiego do państw UE, przede wszystkim do Polski i dalej do Niemiec oraz jednocześnie 

połączy europejski system przesyłu ropy z systemem ukraińskim. Rurociąg będzie miał  

strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw – będzie na trzecim miejscu pod względem 

dostaw zaraz po rurociągu „Przyjaźń” i terminalu naftowym PERN w Gdańsku413. Stanowić 

będzie znaczną dywersyfikację zarówno źródeł dostaw jak też tras przesyłu. Dodatkowo 

inwestycja umożliwi rewersyjne wykorzystanie rurociągu. Dzięki temu w sytuacjach 

kryzysowych będzie możliwy przesył ropy z terminalu w Gdańsku do innych państw 

członkowskich, a także na Ukrainę414.  Pomimo faktu, że jako projekt PCI rurociąg powinien 

korzystać z przyspieszonych procedur oraz powinien być realizowany w pierwszej kolejności, 

polski odcinek realizowany jest już od wielu lat. Nie ma żadnych precyzyjnych informacji 

odnośnie ukończenia projektu. Problem z realizacją inwestycji leży po stronie polskiej. 

Specustawa dotycząca strategicznych inwestycji w sektorze naftowym415 nie obejmuje tej 

inwestycji. Opinie środowiskowe Sarmatia uzyskała po dwóch latach starań. Konieczne było 

także uzgodnienie inwestycji we wszystkich Miejscowych Planach Zagospodarowania 

Przestrzennego gmin, przez które przebiega, co zostało zakończone w 2019 roku416. Powyższe 

działania wskazują, że inwestycja nie ma w Polsce statusu priorytetowego, pomimo dużego 

znaczenia dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie i możliwości 

zdywersyfikowania dostaw o ropę z regionu Morza Kaspijskiego co stanowiłoby alternatywę 

dla ropy sprowadzanej z Federacji Rosyjskiej. 

 
412 Sarmatia, Projekt budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo, https://sarmatia.com.pl/brody-adamowo/, 
(dostęp: 21.10.2021). 
413 Ibidem.  
414 M. Mróz, Dylematy infrastrukturalnego bezpieczeństwa energetycznego państw tranzytowych ropy naftowej 
– na przykładzie Polski, Białorusi i Ukrainy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 18(2020), z. 4, s. 
92. 
415 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, 
Dz.U. 2019 poz. 630 
416 Zakończył się etap planowania przestrzennego projektu ropociągu Brody-Adamowo, 
https://biznesalert.pl/ropociag-brody-adamowo/, (dostęp: 21.10.2021). 
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Rysunek 12: Mapa projektu budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo  

 

Źródło: https://sarmatia.com.pl/brody-adamowo/ 

 

Kolejnym projektem realizowanym na terenie Polski jest rozbudowa terminalu 

naftowego w Gdańsku  wraz z infrastrukturą przesyłową tj. drugą nitką rurociągu pomorskiego. 

Terminal budowany jest w dwóch fazach. Pierwsza faza, w której oddano do użytkowania sześć 

zbiorników o łącznej pojemności 375 000 m3, wraz z infrastrukturą  towarzyszącą została 

zakończona w 2015 r. a oddana do użytkowania w 2016 r. Całość inwestycji, poczynając od 

przygotowania dokumentacji poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń a kończąc na ostatnim 

etapie budowy trwała łącznie 32 miesiące.  Faza druga, która podwoiła pojemność terminalu 

zakończyła się w sierpniu 2021 roku. Dzięki rozbudowie zwiększyły się możliwości 

magazynowe oraz wzmocniło bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Możliwa jest także 

separacja różnych gatunków ropy naftowej. Terminal w Gdańsku wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą stworzył hub naftowy zarówno lądowy jak i morski417. Do terminalu trafia ropa, 

która przypływa do portu. Aby w pełni korzystać z możliwości terminalu konieczna jest 

rozbudowa sieci przesyłowych. Obecnie istniejąca nitka rurociągu pomorskiego powstała w 

1975 roku i jest jedyną drogą transportu rurociągowego w regionie. Z uwagi na brak 

 
417 M. Będźmirowski, M. Gac, Bezpieczeństwo energetyczne Polski w regionie Morza Bałtyckiego, 
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2.3/2018, s. 42. 



180 
 

zastępowalności jest najsłabszym ogniwem systemu przesyłowego418. Dlatego na listę PCI 

została wpisana rozbudowa rurociągu pomorskiego, a dokładniej budowa drugiej nitki łączącej 

terminal w Gdańsku z Płockiem. Trasa rurociągu przebiegać będzie wzdłuż istniejącej I nitki 

rurociągu i będzie osiągać długość ok 240 km. Prace są na wczesnym etapie, w 2020 r. został 

ogłoszony przetarg na dostawę materiałów. Dzięki ustawie dotyczącej strategicznych 

inwestycji w sektorze naftowym419 czas budowy rurociągu może być skrócony do ok. 5 lat420.  

Zasadność inwestycji w infrastrukturę przesyłową w Europie Środkowo-Wschodniej w  

2019 r. pokazał kryzys związany z zanieczyszczeniem rosyjskiej ropy przesyłanej rurociągiem 

Przyjaźń. Wskutek znacznego pogorszenia jakości  wynikającej z przekroczenia o kilkadziesiąt 

razy poziomu chlorków organicznych w ropie, dostawy surowca zablokował polski PERN, a 

następnie ukraińska spółka Ukrtransnafta, co spowodowało odcięcie dostaw do rafinerii w 

Niemczech, na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech. Całkowite wstrzymanie dostaw trwało 

dwa tygodnie i było jednym z najpoważniejszych kryzysów działającego od 50 lat systemu 

dostaw. Proces oczyszczania ropy jest czasochłonny, dlatego niektóre państwa ogłosiły 

uruchomienie rezerw strategicznych na ten czas. Przyczyny dostania się tak znacznych ilości 

zanieczyszczeń nie są jasne. Skala zanieczyszczeń (skażonych zostało około 5 mln ton ropy) 

pozwala na stwierdzenie, że nie były to jedynie techniczne problemy, a świadome działania 

bądź zaniechanie działań producentów lub jednostek odpowiedzialnych za nadzór nad 

eksploatacją infrastruktury przesyłowej. Biorąc także pod uwagę napięcia rosyjsko-białoruskie 

w tamtejszym okresie związane z m.in. groźbami prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki 

odnośnie wstrzymania tranzytu ropociągiem Przyjaźń ze względu na nieutrzymanie 

preferencyjnych cen dla Białorusi na gaz i ropę przez Rosję, nie można wykluczyć, że działania 

były motywowane politycznie, tym bardziej, że wpisują się także w kontekst polityczny relacji 

między Rosją a Ukrainą421. Ze względu na możliwość pojawienia się podobnych kryzysów 

związanych z dostawami konieczna jest dywersyfikacja tras i źródeł dostaw. Dlatego istotne z 

punktu widzenia realizacji unii energetycznej jest ukończenie rurociągu Brody – Adamów, 

który pozwoli na przesył ropy z regionu Morza Kaspijskiego. Także koncepcja aby połączyć 

 
418 PERN, II nitka Rurociągu Pomorskiego, 
https://lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/202003230113182149.pdf, (dostęp: 25.10.2021) 
419 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, 
Dz.U. 2019 poz. 630 
420 Wasilewski: Specustawa skróci rozbudowy Ropociągu Pomorskiego o trzy lata, 
https://biznesalert.pl/wasilewski-specustawa-ropociag-pomorski/, (dostęp: 21.10.2021) 
421 S. Kardaś, W. Konończuk, Brudna ropa: największy kryzys w historii rurociągu Drużba, Analizy Ośrodka 
Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-05-08/brudna-ropa-najwiekszy-
kryzys-w-historii-rurociagu-druzba, (dostęp: 26.10.2021).  
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ropociągi w Europie Środkowo-Wschodniej w taki sposób, aby utworzyć korytarz Północ-

Południe w sektorze ropy naftowej, z pewnością wzmocniłby bezpieczeństwo dostaw. 

Wystarczyłaby budowa zaledwie 160 km rurociągu z czeskiej miejscowości Litvinov do 

niemieckiej miejscowości Leuna/Spergau aby umożliwić przesył ropy naftowej z północnego 

odcinka ropociągu Przyjaźń i portów w Rostocku oraz w Gdańsku na południe Europy do 

naftoportu w Trieście. Rozmowy o inwestycji prowadzone są od 2011 r. pomiędzy operatorami 

z Czech i Niemiec. Miasto Litvinov nie zgodziło się na pierwotny projekt trasy rurociągu gdyż 

przebiegał przez tereny zabudowane. Poprawiony projekt był konsultowany przez władze 

miasta z firmą Mero, operatora sieci przesyłowej ropociągów w Czechach422. Obecnie 

opracowywane jest wstępne studium wykonalności423. Projekt ten trafił na listę PCI w 2015 r. 

pod nazwą „Rurociąg Litvinow–Spergau”.  

Dodatkowo na listę projektów PCI dostały się takie inwestycje jak rozbudowa 

przepustowości rurociągu TAL między naftoportem w Trieście we Włoszech a Ingolstadt w 

Niemczech, który jest w początkowej fazie realizacji424 oraz rurociąg Bratysława–Schwechat, 

który pozwoli na dostarczanie rosyjskiej ropy do Austrii i jednocześnie stanie się 

alternatywnym źródłem dostaw dla Słowacji425.   

Podsumowując, inwestycje w zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej także 

są istotne z punktu widzenia realizacji unii energetycznej pomimo faktu, że państwa UE 

odchodzą od kopalnych źródeł energii. Państwa muszą być zabezpieczone na wypadek kryzysu 

dostaw związanych z wyłączeniem ropociągu Przyjaźń z jakiegokolwiek powodu. Dlatego tak 

istotna jest realizacja projektów mających znaczenie wspólnotowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 
422 B. Sawicki, Czeska spółka Orlenu odbierze w przyszłości ropę z Gdańska?, https://biznesalert.pl/orlen-
unipetrol-czechy-rafineria-gdanska/, (dostęp: 27.10.2021) 
423 MERO, Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, https://mero.cz/en/operation/projects-
of-common-interest/, (dostęp: 27.10.2021). 
424 Ibidem. 
425 WNP, Słowacja analizuje projekt rurociągu naftowego do Austrii, 
https://www.wnp.pl/nafta/upstream/slowacja-analizuje-projekt-rurociagu-naftowego-do-austrii,148098.html, 
(dostęp: 27.10.2021) 
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Rysunek 13 System rurociągów w Europie Środkowo-Wschodniej 

d)  

Źródło:  https://www.energetyka24.com/nowy-kierunek-dostaw-ropy-do-czeskich-rafinerii-orlenu 

 

5.5. Realizacja pozostałych filarów unii energetycznej  

 

Tworzenie unii energetycznej to także realizacja pozostałych aspektów i obszarów z 

filarów, na których się opiera tj. w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, solidarności i 

zaufania w zakresie wzmacniania roli UE na globalnych rynkach energii; zwiększania 

efektywności energetycznej, obniżania emisyjności gospodarki oraz wspomaganie badań 

naukowych, innowacji i konkurencyjności. W tych dziedzinach także zostały poczynione 

postępy, o których warto wspomnieć.  

Widoczne działania w ramach unii energetycznej zostały podjęte w celu wzmocnienia 

roli UE na globalnych rynkach energii. Do sukcesów należy zaliczyć przede wszystkim 

przyjęcie przez Norwegów postanowień trzeciego pakietu energetycznego w 2017 roku426. 

Przyjęcie tych regulacji przez Norwegię jest bardzo istotne dla przyszłych relacji na linii UE – 

 
426 EU energy market rules included in the EEA Agreement, https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/eu-energy-
market-rules-included-in-the-eea-agreement/id2552136/ (dostęp: 06.12.2020). 
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Norwegia. Odrzucenie tych postanowień mogłoby oddalić od siebie te dwa podmioty. Istotnym 

jest też fakt, że Norwegia posiada dostęp do wspólnego rynku energii UE na takich samych 

zasadach jak państwa członkowskie od 1994 r. na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. Stosunek Norwegii do UE na przestrzeni lat niebywale się zmienił. Od 

opierania się zmianom poprzez negocjacje aż po współpracę i dostosowanie się do przepisów 

unijnych427. W tym momencie pomimo faktu, że Norwegia nie jest członkiem UE jest objęta 

większością przepisów unijnych regulującymi sektor energetyczny. W marcu 2018 r. norweski 

parlament po burzliwej debacie zgodził się na przyjęcie regulacji europejskiej unii 

energetycznej428. Nieskorzystanie z prawa weta spowodowane było w znacznej mierze 

obawami o ochłodzenie się stosunków na linii UE - Norwegia. Dodatkowo, współpracę z 

Norwegią wzmacniają okresowe konferencje energetyczne UE-Norwegia, podczas których 

omawia się szeroki zakres tematów dotyczących współpracy energetycznej. Ostatnia 

konferencja odbyła się 5 lutego 2019 r429. Odnośnie przyszłych relacji UE-Norwegia planowane 

jest włączenie Norwegii do wewnętrznej polityki energetycznej UE. Pozwoliłoby to na 

pogłębienie już i tak zaawansowanej współpracy. 

W listopadzie 2018 r. uruchomiono wspólną europejsko-afrykańską platformę 

wysokiego szczebla na rzecz inwestycji w dziedzinie zrównoważonej energii, która przyczyni 

się do wspierania Afrykańskiej Inicjatywy na rzecz Energii Odnawialnej (AREI). Jej celem jest 

zwiększenie zdolności Afryki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu Komisja 

Europejska wykorzystuje swoje instrumenty mieszane w ramach finansowania z 

wykorzystaniem dotacji, w celu uruchomienia inwestycji sektora publicznego lub prywatnego 

w sektorze energii ze źródeł odnawialnych. Komisja oferuje ponadto bezpośrednie wsparcie na 

rzecz sektora prywatnego w ramach inicjatywy finansowania elektryfikacji ElectriFI. W 

kwietniu 2017 r., Komisja była współorganizatorem obrad okrągłego stołu wysokiego szczebla 

w sprawie inwestycji w dziedzinie zrównoważonej energii w Afryce mających na celu 

pobudzenie zaangażowania sektora prywatnego UE w afrykański sektor czystej energii430. 

 
427 A. Gawlikowska-Fyk, Z. Nowak, L. Puka, Gry gazowe Unii Europejskiej – czas na zmianę zasad? Przypadek 
Rosji i Norwegii. Lekcje dla UE, Norwegii i Polski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut Studiów 
Politycznych PAN, Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015, s. 9.  
428 Norwegia przyjmie trzeci pakiet energetyczny , https://biznesalert.pl/norwegia-trzeci-pakiet-
energetyczny/(dostęp: 06.12.2020).  
4294th EU-Norway Energy Conference, https://ec.europa.eu/info/events/4th-eu-norway-energy-conference-
2019-feb-05_en, (dostęp: 20.12.2020). 
430 Trzecie sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej…,  s. 17. 
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W kontekście relacji na linii USA-UE w ramach unii energetycznej prowadzony jest 

dialog za pośrednictwem Rady ds. Energii UE – USA. Znaczną część dialogu stanowią dostawy 

LNG – na przestrzeni ostatnich lat, a szczególnie po 25 lipca 2018 r., kiedy to w Waszyngtonie 

przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i prezydent Donald Trump 

uzgodnili umocnienie strategicznej współpracy między UE a USA w dziedzinie energii. Dzięki 

temu udało się zwiększyć przywóz skroplonego gazu ziemnego po konkurencyjnych cenach. 

W rezultacie w marcu 2019 r. odnotowano najwyższy w historii UE wolumen handlu LNG 

między UE a USA wynoszący ponad 1,4 mld metrów sześciennych431. W dniu 2 maja 2019 r. 

odbyła się konferencja wysokiego szczebla na temat LNG w ramach Rady ds. Energii UE − 

USA w celu dalszego wzmocnienia kontaktów między przedsiębiorstwami. Członkowie kadry 

zarządzającej przedsiębiorstw energetycznych USA i UE spotkali się w Brukseli, aby omówić 

dalsze sposoby zwiększenia handlu LNG, rolę, jaką może odegrać konkurencyjny cenowo LNG 

z USA na rynku UE, a także rosnące możliwości wykorzystywania LNG w sektorze transportu. 

Forum energetyczne wysokiego szczebla daje przedsiębiorstwom z USA i Europy szansę 

zaplanowania dalszych działań mających na celu pełne wykorzystanie możliwości handlowych 

w zakresie LNG. Działania te dotyczą m.in. nowej infrastruktury na potrzeby rozbudowy, 

skraplania i regazyfikacji gazu w sieci dystrybucyjnej gazociągów, a także nowych modeli 

biznesowych i instrumentów finansowych. Utworzenie forum jest sygnałem wzmocnienia 

współpracy pomiędzy USA a UE.  

Już w 2015 r. Komisja Europejska aktywnie wspierała negocjacje pomiędzy Rosją a 

Ukrainą w celu zapewnienia dostaw gazu na Ukrainę, co  doprowadziło do parafowania i 

wdrożenia wiążącego protokołu jesienią 2015 r. Co więcej, współpraca na linii Ukraina – UE 

doprowadziła do zwiększenia zdolności odwrócenia przepływu gazu z UE na Ukrainę dzięki 

czemu Ukraina może importować gaz przez UE i tym samym zmniejszy się jej bezpośrednia 

zależność od Rosji432. Istotnym jest też fakt podpisania umowy między Ukrainą a UE o 

pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA). Porozumienie przewiduje nie tylko 

powołanie strefy wolnego handlu, ale także przyjęcie przez Ukrainę około 60%. unijnego 

prawa, w tym regulacji w zakresie energii. W 2017 r. w lipcu weszła w życie także umowa 

pomiędzy ENTSO-E czyli stowarzyszeniem  operatorów sieci energetycznych krajów UE (i 

kilku sąsiadów)  a operatorami Ukrainy i Mołdawii. Podpisany dokument stanowi punkt 

 
431 Komisja Europejska, Komunikat prasowy - Wzrost o 272 proc. eksportu skroplonego gazu ziemnego z USA. 
UE i USA organizują forum energetyczne wysokiego szczebla między przedsiębiorstwami, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_19_2313, (dostęp: 29.11.2020).  
432 Stan unii energetycznej w 2015 r… 
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wyjścia dla synchronizacji ukraińskiego systemu elektroenergetycznego  z systemem Europy 

kontynentalnej oraz umożliwi wzrost eksportu ukraińskiej energii elektrycznej do Europy.  

Do niepowodzeń natomiast w zakresie dyplomacji energetycznej należy zaliczyć 

kontakty z Rosją. Relacje na linii UE – Rosja praktycznie nie istnieją. Parlament Europejski w 

2019 r. wydał rezolucję „Stan stosunków politycznych między UE a Rosją”, w którym 

stwierdził, że „UE nie może rozważać stopniowego powrotu do normalnych relacji, dopóki 

Rosja nie wdroży w pełni porozumienia mińskiego i nie przywróci integralności terytorialnej 

Ukrainy”433. Stwierdził także, że „w obecnych okolicznościach nie można dalej uważać Rosji 

za „strategicznego partnera”. Warto dodać, że dokument zawiera  stanowisko odnośnie 

gazociągu Nord Stream 2. Rosja cały czas stara się osłabić jedność UE poprzez bilateralne 

stosunki i realizowane projekty z poszczególnymi państwami UE, a szczególnie z Niemcami, 

Włochami, Francją czy Węgrami co szczególnie widać na przykładzie gazociągu Nord Stream 

2. Parlament Europejski w rezolucji stwierdził, że „gazociąg Nord Stream 2 zwiększa zależność 

UE od dostaw gazu z Rosji, zagraża rynkowi wewnętrznemu UE i nie jest zgodny z polityką 

energetyczną UE ani z jej interesami strategicznymi, w związku z czym należy ten projekt 

wstrzymać”434. Stanowisko to także reprezentuje Komisja Europejska podkreślając je 

nieustannie w wydawanych przez siebie komunikatach np. w dokumencie pt. „Stan unii 

energetycznej w 2015 r.”435. Dodatkowo relacje na linii UE - Rosja pogorszyły sankcję 

nałożone przez UE na Rosję w 2020 r. po otruciu Aleksieja Nawalnego436. Parlament 

Europejski wydał w tej sprawie rezolucję, w której ponownie podkreślił konieczność 

wstrzymania projektu Nord Stream 2 jako sankcji za agresywną politykę Rosji437. Wobec wyżej 

wymienionych okoliczności należy stwierdzić, że relacje na linii UE – Rosja są najgorsze od 

wielu lat i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie relacje te uległy poprawie.  

Jedną z kluczowych zasad unii energetycznej jest zasada „efektywność energetyczna 

przede wszystkim”. Dlatego w ramach realizacji filaru trzeciego dotyczącego efektywności 

energetycznej podjęto działania związane ze zwiększeniem efektywności budynków oraz 

transportu. Zwiększenie efektywności budynków realizowane było poprzez realizację 

 
433 Rezolucja Parlamentu Europejskiego, Stan stosunków politycznych między UE a Rosją z dnia 12 marca 2019 r. 
(2018/2158(INI)) 
434 Ibidem.  
435 Stan unii energetycznej w 2015 r… 
436 Ławrow: relacje Rosji z UE ulegają degradacji, https://wgospodarce.pl/informacje/86487-lawrow-relacje-
rosji-z-ue-ulegaja-degradacji, (dostęp: 01.12.2020).  
437 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie sytuacji w Rosji i próby otrucia 
Aleksieja Nawalnego (2020/2777(RSP)) 
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postanowień dyrektywy o efektywności energetycznej. Od 2020 r. realizowane jest poprzez 

inicjatywę ogłoszoną wraz z „Europejskim Zielonym Ładem”, która dotyczy renowacji 

budynków: „Fala renowacji”. Zakłada ona trzy obszary działań: dekarbonizacje ogrzewania i 

chłodzenia, zwalczanie problemu ubóstwa energetycznego i budynków o najgorszej 

charakterystyce oraz renowacje budynków publicznych tj. szkoły, szpitale i budynki 

administracyjne. Do przeprowadzenia tego działania niezbędne będą środki w wysokości około 

275 mld euro rocznie. Aby zmobilizować napływ środków prywatnych zostaną uruchomione 

dodatkowe środki z ramienia UE z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 

w ramach Next Generation EU, grantów oraz z innych instrumentów pomocowych. Państwa 

członkowskie zobligowane są także do renowacji 3% całkowitej powierzchni budynków 

będących własnością i zajmowanych przez rząd centralny. 

Aby osiągnąć założone cele zwiększenia efektywności w sektorze transportu Komisja 

będzie promować stosowanie systemów opłat drogowych w oparciu o zasady 

„zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci”. W 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła 

w tej sprawie dwa projekty dyrektyw: w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych 

rodzajów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe oraz w sprawie interoperacyjności systemów 

elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na 

temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii. Dyrektywa w sprawie 

interoperacyjności została przyjęta i weszła w życie w kwietniu 2019 r438.  Planowana jest także 

nowelizacja dyrektywy w sprawie eurowiniety. W grudniu 2020 r. ministrowie transportu 

państw członkowskich UE doszli do porozumienia w sprawie nowych przepisów. Zmiany 

nastąpią przede wszystkim w zakresie zmian opłat drogowych - przewoźnicy stosujący 

bezemisyjne ciężarówki otrzymają obniżki opłat drogowych w UE o co najmniej 50 proc., 

natomiast opłaty od pojazdów ciężarowych na paliwa kopalne będą naliczane na podstawie 

emisji dwutlenku węgla. Jeśli Parlament zatwierdzi znowelizowaną dyrektywę zacznie ona 

obowiązywać od 2023 r. i pomoże w szybszym przejściu w kierunku bezemisyjnego 

transportu.439 Dodatkowym bodźcem w zakresie przechodzenia na transport niskoemisyjny 

była znowelizowana w 2019 r. dyrektywa w sprawie promowania ekologicznie czystych i 

 
438 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany 
informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii, (Dz.U. L 91 z 29.3.2019)  
439 A. Kulikowska-Wielgus, Jest porozumienie w sprawie przyszłych opłat drogowych w Unii Europejskiej. Będzie 

fundamentalna zmiana, https://trans.info/pl/jest-porozumienie-w-sprawie-przyszlych-oplat-drogowych-w-unii-

europejskiej-bedzie-fundamentalna-zmiana-212671, (dostęp: 21.02.2021 r.).  
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energooszczędnych pojazdów transportu drogowego440. Ustanowiła dla każdego z państw 

członkowskich minimalny poziom docelowy w zakresie zamówień na ekologicznie czyste 

pojazdy lekkie oraz ciężkie (w tym ciężarowe i autobusy) do 2030 r., a także rozszerzyła zakres 

obowiązywania dyrektywy na takie praktyki, jak wynajem, dzierżawa lub leasing pojazdów, a 

także zamówienia na określone usługi w zakresie: publicznego transportu drogowego, 

specjalistycznego transportu osób, nieregularnego transportu osób, wywozu odpadów, 

transportu przesyłek pocztowych i paczek, doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek. Na 

poprawę efektywności energetycznej transportu mają wpływ także działania na rzecz obniżenia 

transportochłonności czyli popytu na przewozy pasażerów i ładunków oraz działania na rzecz 

lepszej organizacji usług przewozowych. Dlatego dokonano przeglądu przepisów dotyczących 

dostępu do rynku transportu drogowego i w 2020 roku zostało wydane rozporządzenie 

2020/1055 zmieniające poprzednie rozporządzenia w celu dostosowania ich do zmian w 

transporcie drogowym441. 

Poparcie uzyskała także inicjatywa „Shift2Rail” mająca na celu przyspieszenie i 

ułatwienie procesu przejścia do bardziej efektywnego, zrównoważonego i atrakcyjnego rynku 

kolejowego w UE. Jest to formalnie ustanowione partnerstwo publiczno-prywatne służące do 

projektowania, koordynowania i przeprowadzania działań związanych z badaniami naukowymi 

i innowacjami wspierającymi podnoszenie poziomu usług kolejowych w Europie za pomocą 

środków pochodzących z sektora publicznego i prywatnego. Inicjatywa jest częściowo 

finansowana z budżetu ósmego programu ramowego „Horyzont 2020” z funduszy Unii 

Europejskiej, a częściowo z funduszy pochodzących od prywatnych podmiotów442. Obszarem 

wsparcia jest pomoc w tworzeniu projektów głównie poprzez utworzenie programu   ELENA  

zarządzanej przez Europejski Bank Inwestycyjny w celu wsparcia inwestorów prywatnych i 

publicznych w opracowywaniu i uruchamianiu na dużą skalę inwestycji w zrównoważoną 

energię (powyżej 30 mln EUR), w tym w zrównoważony transport. ELENA pokrywa do 90% 

kosztów rozwoju projektu. W lutym 2021 r. Komisja Europejska przyznała nowe środki 

finansowe na kontynuację prac w ramach tego instrumentu. Na mocy nowej umowy inicjatywa 

ta będzie wspierać projekty w ramach zrównoważonej energii (30 mln EUR) i zrównoważonego 

 
440  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca 
dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów 
transportu drogowego, (Dz.U. UE L 188 z 12.7.2019). 
441 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian 
w transporcie drogowym, (Dz. U. UE L 249 z 31.7.2020). 
442 E. Wawrzyn, Działania Instytutu Kolejnictwa na rzecz realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail, 
Prace Instytutu Kolejnictwa Zeszyt 153 (2017), s. 40. 
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transportu (5 mln EUR). Pozwoli to na dalsze stymulowanie inwestycji w efektywność 

energetyczną, zwłaszcza w budynkach, sieciach cieplnych, oświetleniu ulicznym i 

ekologicznym transporcie miejskim443. 

 Kolejnym instrumentem wspomagającym realizację celów zwiększenia efektywności 

energetycznej jest PDA H2020 (Project Development Assistance), który pomaga 

organizatorom publicznym i prywatnym w opracowywaniu modelowych projektów 

zrównoważonej energii, koncentrując się na małych i średnich inwestycjach energetycznych o 

wartości co najmniej 7,5 mln EUR i do 50 mln EUR, pokrywających do 100% 

kwalifikowalnych kosztów rozwoju projektu444.  

Ostatnim obszarem działalności jest zmiana postrzegania ryzyka przez inwestorów. W 

tym zakresie utworzono ogólnoeuropejską bazę danych zawierającą szczegółowe informacje i 

analizy ponad 10 000 projektów związanych z budynkami przemysłowymi i efektywnością 

energetyczną. Ponadto w czerwcu 2017 r. uruchomiono zestaw narzędzi do oceny ryzyka w 

ramach grupy instytucji finansowych zajmujących się efektywnością energetyczną (EEFIG) , 

przewodnik po wycenie wartości i ryzyka w zakresie finansowania efektywności energetycznej. 

Dodatkowo Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej zapewnia finansowanie 

rynkowe projektów sektora publicznego, w tym renowacji budynków publicznych, oraz 

mieszkań socjalnych będących własnością podmiotów sektora publicznego.  

Wszystkie powyższe działania miały na celu osiągnięcie progu 20% efektywności 

energetycznej do 2020 r. i progu 32,5% do 2030 r. Przekłada się to odpowiednio na 

ograniczenie zużycia energii pierwotnej i końcowej. Na 2020 r. zużycie energii pierwotnej nie 

powinno przekraczać 1 483 Mtoe, a zużycie energii końcowej nie powinno być większe niż 1 

086 Mtoe445. Natomiast po wystąpieniu Wielkiej Brytanii  z UE i zakończeniu okresu 

przejściowego (31.12.2020) wartości dotyczące ograniczenia zużycia energii pierwotnej i 

końcowej zostały dostosowane do 27 państw członkowskich. Dlatego wartości te wyglądają 

następująco: zużycie energii pierwotnej nie  powinno być większe niż 1 128 Mtoe, a zużycie 

energii końcowej nie większe niż  846 Mtoe446. Według danych Eurostatu w 2019 r. zużycie 

 
443 UE wspiera efektywność energetyczną w miastach, https://nowoczesnecieplownictwo.pl/ue-wspiera-
efektywnosc-energetyczna-w-miastach/, (dostęp: 27.02.2021) 
444 Komisja Europejska, Finansowanie efektywności energetycznej, https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-
efficiency/financing-energy-efficiency_en, (dostęp: 18.02.2021 r.). 
445 Sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r…. op. cit. s. 6.  
446 Statystyki oszczędzania energii, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Energy_saving_statistics, (dostęp: 07.03.2021).  
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energii pierwotnej w UE było o 3,0% wyższe niż cel energetyczny na 2020 r., natomiast 

końcowe zużycie energii było o 2,6% wyższe od celu na rok 2020.  

Z częściowych danych za 2020 r. wynika, że pandemia koronawirusa miała znaczący 

wpływ na zmniejszenie zużycia energii co przekłada się na osiągnięcie celu w zakresie 

efektywności energetycznej447. Wynikało to przede wszystkim z wprowadzenia licznych 

ograniczeń gospodarki co do funkcjonowania firm, instytucji, prowadzenia działalności 

gospodarczej, ale także ograniczeń w przemieszczaniu się ludności co bezpośrednio wiąże się 

ze zmniejszeniem zużycia energii w sektorze transportu. Według Międzynarodowej Agencji 

Energetycznej do końca marca 2020 r. transport drogowy w Europie zmalał do 38 % poziomu 

z 2019 r. Według danych Eurostatu w pierwszym kwartale 2020 r. zużycie gazu w UE spadło 

o 5% w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. Natomiast w tym samym okresie zużycie 

energii elektrycznej w UE spadło o 3,2%448. Nie można jednak tego zmniejszenia zużycia 

energii traktować jako osiągnięcie celu gdyż po zniesieniu ograniczeń i ożywieniu gospodarki 

do stanu sprzed pandemii zużycie energii najprawdopodobniej znacząco wzrośnie. Dodatkowo 

pandemia może spowodować opóźnienia w realizacji krajowych planów w dziedzinie energii i 

klimatu, a także opóźnienia w realizacji krajowych długoterminowych strategii renowacji. 

Dlatego podjęcie długotrwałych działań mających na celu ograniczenia zapotrzebowania na 

energię ma szczególne znaczenie w kontekście osiągnięcia celów na 2030 r. Przede wszystkim 

wymogi dotyczące budynków o niemal zerowym zużyciu energii w większości państw 

członkowskich są mniej ambitne niż poziomy referencyjne zalecane przez Komisję w 

odniesieniu do zarówno budynków mieszkalnych, jak i budynków niemieszkalnych449. 

Budynki te będą wykorzystywać inteligentne technologie, które pozwolą na zwiększenie 

efektywności energetycznej w perspektywie do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie 

powinny podnieść te wymagania, dążyć do podwyższenia wskaźnika renowacji oraz stosować 

ambitne minimalne wymogi do istniejących już budynków.  

W ramach czwartego filaru dotyczącego obniżenia emisyjności gospodarki w grudniu 

2019 r. Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie osiągnięcia neutralności 

 
447 Sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r…. op. cit. s. 6 
448 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Ocena za 2020 r. postępów poczynionych przez 
państwa członkowskie we wdrażaniu dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej i 
wprowadzaniu w UE wymogów dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz wymagań 
minimalnych dotyczących optymalnej pod względem kosztów charakterystyki energetycznej budynków zgodnie 
z dyrektywą 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, COM(2020) 954 final, Bruksela, 
14.10.2020 r., s. 4.  
449 Ibidem,  s. 15.  
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klimatycznej przez UE do roku 2050 zgodnie z porozumieniem paryskim. Parlament 

Europejski zatwierdził już ten cel w rezolucji w sprawie zmian klimatu przyjętej w marcu 2021 

r450.  Komisja Europejska przedstawiła plan działań pn. Europejski Zielony Ład na rzecz 

zrównoważonej gospodarki UE gdzie obniżenie emisyjności gospodarki stanowi jeden z 

głównych celów. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu został także przedstawiony 

wniosek ustawodawczy Komisji w sprawie pierwszego Europejskiego prawa o klimacie.  

Następnie został on zmieniony w 2020 r. tak, aby uwzględnić nowy cel na rok 2030. Zmiana 

miała na celu ułatwić zwiększenie ustalonego na poziomie krajowym wkładu UE, 

wynikającego z porozumienia paryskiego z poprzedniego celu zakładającego redukcję o co 

najmniej 40 % do redukcji na poziomie co najmniej 55 % w stosunku do poziomu z 1990 r. 

Aby osiągnąć zamierzone cele konieczna była nowelizacja dyrektywy ustanawiającej system 

handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych z 2003 roku451. Do ram polityki klimatyczno-

energetycznej w 2018 r. włączono także działalność związaną z użytkowaniem gruntów, 

zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem (LULUCF) przede wszystkim dlatego, że sposób 

użytkowania gruntów istotnie wpływa na redukcję emisji CO2  do atmosfery. Państwa 

zobowiązały się do zapewnienia, aby emisje nie przewyższały pochłaniania, co oblicza się jako 

sumę całkowitych emisji i całkowitego pochłaniania na jego terytorium łącznie we wszystkich 

kategoriach rozliczania gruntów452. W sytuacji, gdy państwo członkowskie zanotuje wzrost 

emisji powinno podjąć działania mające na celu kompensację tych emisji lub pomniejszyć o tę 

liczbę krajowe roczne limity emisji przewidziane w rozporządzeniu (UE) 2018/842 w sprawie 

wspólnego wysiłku redukcyjnego453. Sektor ten jest wyjątkowo specyficzny i istotny z punktu 

widzenia osiągnięcia celów klimatycznych gdyż zagospodarowanie gruntów może istotnie 

pomóc w redukcji emisji. Poprzez zalesianie oraz nasadzenia zieleni można skutecznie 

zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery co wpłynie na redukcję emisji CO2 do 

atmosfery.  

 System handlu uprawnieniami do emisji pomimo swoich wad przyczynił się do 

osiągnięcia celu na rok 2020. Emisje gazów cieplarnianych w UE zostały zmniejszone o 24% 

 
450 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie polityki spójności i regionalnych 
strategii środowiskowych w walce ze zmianą klimatu (2020/2074(INI)), (DZ. U UE C 494/26, 8.12.2021). 
451 R. Leal-Arcas, The European Energy Union…, op. cit. s. 107. 
452 K. Leśkiewicz, Prawne aspekty włączenia w zakres polityki klimatyczno-energetycznej emisji i pochłaniania 
gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i 
leśnictwem, Przegląd Prawa Rolnego Nr 1 (24) – 2019, s. 30-31. 
453 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Emisje gazów cieplarnianych w UE – choć sprawozdawczość jest  
odpowiednia, niezbędne są bardziej  precyzyjne informacje na temat  przyszłych redukcji  emisji, Sprawozdanie 
specjalne. 18/2019, s.32 
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w latach 1990-2019, podczas gdy gospodarka wzrosła o około 60% w tym samym okresie454. 

Po uwzględnieniu emisji i pochłaniania będących wynikiem użytkowania gruntów, zmiany 

użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCUF) osiągnięta redukcja emisji netto wynosi 25%455. 

Największy spadek emisji nastąpił szczególnie w elektrowniach. Spadek emisji w latach 2018-

2019 w elektrowniach wynosił aż 9,1%456.  Jednak w niektórych sektorach nie udało się obniżyć 

emisji lub nawet - tak jak w przypadku lotnictwa - wewnątrz Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego tendencja była wzrostowa.  

W zakresie zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii także udało się wiele 

osiągnąć. Według sprawozdania Komisji z 2020 roku457 pozycja lidera technologicznego jest 

wyraźna w sektorze czystej energii, w szczególności w przypadku technologii w zakresie 

energii wiatrowej i oceanicznej oraz inteligentnych sieci energetycznych, a także wodoru 

odnawialnego. Odnośnie realizacji celu jakim jest 32% udziału energii odnawialnej w 

końcowym zużyciu energii brutto także są postępy. Według danych Eurostatu w 2020 r. udało 

się osiągnąć cel 20% energii pochodzącej z OZE zużywanej w UE, natomiast udział energii ze 

źródeł odnawialnych wykorzystywanej w działalności transportowej w UE-27 wyniósł w 2020 

r. 10,2%458.  

Jednak nie w każdym z państw postępy w osiąganiu swoich celów krajowych dokonują 

się w tym samym tempie. Na rok 2019 czternaście państw przekroczyło swoje cele krajowe na 

2020 r., sześć krajów zbliżało się do swoich celów: Węgry, Austria i Portugalia na poziomie 

0,4 punktu procentowego (pp) od swoich celów krajowych, Niemcy (0,6 pp), Malta (1,5 punktu 

procentowego) i Hiszpania (1,6 punktu procentowego). Z kolei Polska (niecałe 3 punkty 

procentowe), Francja i Holandia (ponad 5 punktów procentowych) wciąż były daleko od 

swoich celów krajowych459. W sektorze transportu, gdzie do 2020 r. wszystkie państwa 

 
454 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów, Początek drogi do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r. 
Sprawozdanie z postępów działań UE na rzecz klimatu za 2020 r., COM(2020) 777 final, Bruksela 30.11.2020 r. 
455 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów, Początek drogi do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r. 
Sprawozdanie z postępów działań UE na rzecz klimatu za 2020 r., COM(2020) 777 final, Bruksela, 30.11.2020 r, 
s. 1 
456 Komisja Europejska, Postęp osiągnięty w redukcji emisji, 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_en#tab-0-0, (dostęp: 13.03.2021). 
457 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów, Sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych, COM(2020) 952 final, Bruksela, 14.10.2020 r. 
458 Eurostat, Statystyki energii odnawialnej, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics, (dostęp: 29.01.2022) 
459 Ibidem. 
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członkowskie miały wyznaczony ten sam cel – 10% udziału OZE sytuacja jest mniej korzystna. 

Jedynie dwa państwa członkowskie przekroczyły poziom 10% tj. Finlandia, a cztery państwa 

członkowskie osiągnęły poziom w granicach 1% od wyznaczonego celu (Francja, Niderlandy, 

Austria i Portugalia). Pozostałe państwa są dalekie od osiągnięcia celu460.  

W dziedzinie badań naukowych poczyniono postępy dzięki realizacji planu SET w 

ramach grup roboczych. Przede wszystkim w celu osiągnięcia pozycji nr 1 na świecie w 

zakresie rozwoju nowej generacji technologii OZE wyznaczono ambitne cele w zakresie badań 

i innowacji dla 5 technologii odnawialnych o dużym potencjale w zakresie redukcji kosztów, 

poprawy wydajności i wdrażania na dużą skalę na całym świecie - morskiej energii wiatrowej, 

nowej generacji fotowoltaiki słonecznej (PV), energii oceanicznej, skoncentrowanej energii 

słonecznej (CSP) i głębokiej energii geotermalnej. Aby lepiej koordynować prace badawcze w 

poszczególnych obszarach utworzono europejskie platformy technologiczne i innowacyjne. W 

2016 r. utworzono  Europejską Platformę Technologii i Innowacji w dziedzinie energii 

wiatrowej: ETIPWind. Dla nowej generacji fotowoltaiki słonecznej utworzono Europejską 

Platformę Technologii i Innowacji w Dziedzinie Fotowoltaiki (ETIP PV), która ma na celu 

poprawę konkurencyjności europejskiego przemysłu fotowoltaicznego, zarówno w segmentach 

upstream (w tym dostawy surowców, produkcja wyposażenia, produkcja ogniw i modułów), 

jak i dalszych (w tym rozwiązania techniczne w zakresie integracji sieci, rozwiązania rynkowe 

dla integracji z siecią, oraz instalacji)461. W obszarze energii oceanicznej utworzono  

Europejską Platformę Technologii i Innowacji na Oceanie (ETIP Ocean), a w obszarze energii 

geotermalnej utworzono Europejską Platformę Technologiczno-Innowacyjną ds. Głębokiej 

Geotermii (ETIP Deep Geothermal)462. 

W celu ułatwienia udziału konsumentów w transformacji energetycznej, wzmocnieniu 

ich pozycji na rynku energii oraz aby aktywnie uczestniczyli w zarządzaniu zużyciem energii, 

badania naukowe i innowacje prowadzone są w kierunku inteligentnych urządzeń AGD oraz 

systemów automatyki domowej. Badania naukowe oraz innowacje w zakresie tego priorytetu 

prowadzone są także w obszarze inteligentnych miast oraz inteligentnych sieci. W ramach 

 
460 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów, Sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych, COM(2020) 952 final, Bruksela, 14.10.2020 r., s 8.  
461 Europejska platforma technologii i innowacji w dziedzinie fotowoltaiki, https://etip-pv.eu/, (dostęp: 
11.04.2021) 
462 Plan EPSTE 10 kluczowych działań. Nr 1 w odnawialnych źródłach energii, 
https://setis.ec.europa.eu/implementing-integrated-set-plan/no-1-renewables-ongoing-work, (dostęp: 
11.04.2021) 



193 
 

Planu SET w marcu 2017 r. utworzono tymczasową grupę roboczą (TWG) ds. Inteligentnych 

rozwiązań dla odbiorców energii w ramach planu EPSTE. W planie realizacji zawarte zostało 

kilka działań w tym zakresie m.in. dalszy rozwój rozwiązań zarządzania energią typu plug-and-

play, badania nad nowymi usługami opartymi na interoperacyjności i wymianie danych 

pomiędzy różnymi urządzeniami i systemami monitorowania, poprawa wydajności narzędzi do 

prognozowania zużycia energii elektrycznej w inteligentnych domach, udostępnienie narzędzi 

do zarządzania energią oraz poprawie interfejsu aplikacji tak, aby ułatwiły świadome 

zarządzanie. Celem jest także dalsze wdrażanie solidnych i interoperacyjnych zaawansowanych 

czujników i systemów związanych z energią, podłączonych do domowych urządzeń 

energetycznych lub zintegrowanych z nimi, które można łatwo połączyć ze sobą w inteligentne 

systemy zarządzania domem. Interoperacyjność inteligentnych urządzeń z innymi 

inteligentnymi urządzeniami w gospodarstwie domowym, inteligentnych liczników oraz 

aplikacji zarządzania energią zarówno od jednego producenta jak też od różnych jest konieczna 

gdyż pozwoli na współdziałanie urządzeń pochodzących od różnych producentów, a więc 

zoptymalizuje koszty konsumenta oraz zapewni lepszą konkurencję. Natomiast TWG ds. 

Inteligentnych miast i społeczności wyznaczyła jako cel w zakresie inteligentnych miast 

osiągnięcie do 2025 r. co najmniej 100 udanych przykładów takich realizacji. 

W zakresie racjonalizacji systemów energetycznych i wykorzystania technologii w ten 

sposób, aby uzyskać budynki o niemal zerowym zużyciu energii i neutralnym poziomie emisji 

utworzono TWG ds. Rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach - 

odnawialne ogrzewanie i chłodzenie. Ustanowiła ona dwa rodzaje celów: technologiczne i nie 

związane z technologią. W zakresie celów technologicznych ustalono, że celem do 2025 r. jest 

zmniejszenie o 50% kosztu całkowitego systemów pomp ciepła w porównaniu z cenami 

rynkowymi z 2015 r., zwiększenie o 25% ilości ciepła pochodzącego z OZE lub odzyskiwanego 

z instalacji przemysłowych w sieciach ciepłowniczych w sposób efektywny kosztowo bez 

narażania jakości usług świadczonych konsumentom. A ponadto spadek kosztu referencyjnego 

podstacji DHC dla budynków mieszkalnych o 20% w porównaniu z cenami z 2015 r. W 

zakresie mikrokogeneracji celem jest redukcja o 50% kosztów wyposażenia i instalacji w 

odniesieniu do 2015 r. oraz wzrost efektywności energetycznej Micro CHP / CCHP o 20%. 

Natomiast w zakresie magazynowania energii cieplnej celem jest poprawa o 25% wydajności 

nadziemnych i podziemnych magazynów energii w porównaniu do poziomów z 2015 r. Do 

celów niezwiązanych z technologią zaliczono zmniejszenie średniego zużycia energii 

pierwotnej budynków o 60 % poprzez wdrożenie pakietów renowacyjnych opartych na 
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naukowych badaniach i innowacjach, zmniejszenie kosztów budowy i utrzymanie nowych 

budynków o niemal zerowym zużyciu energii poprzez opracowywanie i przeprowadzanie 

wersji demonstracyjnych nowych rozwiązań oraz spowodowanie, że efektywność energetyczna 

w nowych i istniejących budynkach będzie mniej kosztowna463. W zakresie efektywności w 

przemyśle ustanowiona Grupa Robocza ds. wdrożenia Planu SET w sprawie dalszych 

wysiłków na rzecz zmniejszenia energochłonności i konkurencyjności przemysłu ustanowiła 

pięć celów. Do najważniejszych należą: zwiększenie opłacalności technologii zwiększających 

efektywność energetyczną w przemyśle do 2030 r. (co najmniej 1/3 potencjału technicznego 

oszczędności energii w sektorach żelaza i stali oraz przemysłu farmaceutycznego i 

chemicznego ma stać się ekonomicznie opłacalna), rozwój nowych technologii (do 2030 r.  

zostanie przeprowadzona wersja demonstracyjna na dużą skalę co najmniej 1/3 z nowych, 

obiecujących technologii), maksymalizacja odzysku przemysłowego nadmiaru ciepła i zimna 

w opłacalny sposób (celem jest do 2025 r. opracowanie i przeprowadzenie wersji 

demonstracyjnych opłacalnych rozwiązań odzyskiwania nadmiaru ciepła/zimna np. 

magazynowanie, wymienniki ciepła, modernizacja do wyższych temperatur), maksymalizacja 

efektywności energetycznej międzysektorowych komponentów przemysłowych w opłacalny 

sposób, dzięki którym straty zostaną zmniejszone o 15% (np. kotły, pompy, sprężarki), a także 

poprawa integracji systemu, inteligentne i elastyczne działanie, w tym symbioza przemysłowa 

(celem jest opracowanie i przeprowadzenie wersji demonstracyjnych rozwiązań, które pozwolą 

na zmniejszenie zużycia energii o 20% przy jednoczesnym dążeniu do redukcji gazów 

cieplarnianych)464.  

Do działań w zakresie badań i innowacji w ramach unii energetycznej został zaliczony 

także sektor transportu. W zakresie działania siódmego ustanowionego w Planie SET 

utworzona została początkowo TWG ds. konkurencyjności w globalnym sektorze 

akumulatorów, a następnie powstała IWG ds. baterii. Badania i innowacje w tym obszarze mają 

na celu opracowanie i demonstrację technologii, procesów produkcyjnych, naukowych norm i 

przepisów, aby zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo oraz obniżyć całkowity koszt systemów 

akumulatorów używanych do transportu z naciskiem na wysoką efektywność energetyczną 

oraz możliwość recyklingu czyli takich, które mają potencjał napędowy wysokowydajny 

 
463Plan EPSTE 10 kluczowych działań. Efektywność energetyczna w budynkach,  
https://setis.ec.europa.eu/implementing-integrated-set-plan/energy-efficiency-buildings-ongoing-work, 
(dostęp: 20.04.2021 r.).  
464 Plan EPSTE działanie nr 6 – Plan realizacji zatwierdzony 27.09.2017 r. „Dalsze wysiłki aby przemysł był mniej 
energochłonny i bardziej konkurencyjny”, https://setis.ec.europa.eu/implementing-integrated-set-plan/energy-
efficiency-industry (dostęp: 26.04.2021). 
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(>90%). Natomiast koszt systemu magazynowania energii na bazie baterii ma być poniżej 150 

EUR/kWh (dla 100kW system odniesienia) i żywotność tysięcy cykli aby umożliwić im 

odegranie istotnej roli w inteligentnych sieciach. Osiągnięcie celów w zakresie opracowania 

następnej generacji akumulatorów litowo-jonowych do celów elektromobilności umożliwiłoby 

podwojenie zasięgu pojazdów elektrycznych przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na 

obecnym poziomie. Baterie mogą mieć szczególne znaczenie strategiczne w dekarbonizacji 

europejskiej gospodarki oraz w zwiększaniu konkurencyjności przemysłowej.  

Odnośnie drugiego działania  w ramach zrównoważonego transportu w październiku 

2017 r. TWG ds. paliw odnawialnych i bioenergii opracowała plan wdrożenia, który zawiera 

działania konieczne do realizacji postanowionych celów. W zakresie zaawansowanych 

biopaliw oraz odnawialnych paliw płynnych i gazowych postanowiono, że do 2030 r. 

efektywność procesu konwersji do końcowych produktów biopaliw poprawi się o co najmniej 

30% przy jednoczesnym zmniejszeniu jej kosztów oraz postanowiono, że do 2020 r. uzyska się 

całkowitą produkcję zaawansowanych biopaliw na poziomie 25TWh czyli 2,15 Mtoe. 

Dodatkowo wyznaczono cel w zakresie produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych metodą 

elektrolizy – do 2030 r. wydajność procesu powinna się poprawić do 70%. W zakresie 

bioenergii głównym celem jest zmniejszenie kosztów systemu konwersji w celu uzyskania 

wysokiej wydajności (> 70% w oparciu o kaloryczność netto, w tym> 30% elektryczna), 

kogeneracja na dużą skalę z biomasy o 20% w 2020 i 50% oraz poprawa wydajności  poprzez 

uzyskanie sprawności konwersji biomasy do pośrednich nośników bioenergii co najmniej 75% 

do 2030 r., przy redukcji emisji gazów cieplarnianych o 60% dzięki wykorzystaniu wszystkich 

rodzajów półproduktów465. 

Do największych sukcesów planu EPSTE należy zaliczyć przede wszystkim osiągnięcie 

wszystkich celów ustanowionych dla morskiej energetyki wiatrowej. Prognozy sugerują, że z 

169 GW w 2017 r., z czego prawie 16 GW znajduje się na morzu, do 240-445 GW w roku 

2030466. Efektywność energetyczna w przemyśle poszerzyła zakres o nowe sektory – leśnictwo 

i przemysł cementowy, natomiast w zakresie geotermii rozwijane są nowe technologie oraz 

badania koncentrujące się na energii geotermalnej służącej do ogrzewania i chłodzenia. W 

zakresie baterii przyjęto nowy strategiczny program badań, z kolei w zakresie CCU oraz CCS 

 
465 Uzgodnione cele strategiczne dla bioenergii i paliw odnawialnych potrzebne do zrównoważonych rozwiązań 
transportowych w kontekście inicjatywy na rzecz globalnego przywództwa w dziedzinie bioenergii, 
https://setis.ec.europa.eu/system/files/bioresfuels_targets.pdf, (dostęp: 24.04.2021) 
466 Plan EPSTE: osiągnięcia w dziedzinie badań i innowacji dotyczących czystej energii, 
https://www.cire.pl/item,172256,13,0,0,0,0,0,plan-epste-osiagniecia-w-dziedzinie-badan-i-innowacji-
dotyczacych-czystej-energii.html, (dostęp: 24.04.2021).  
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sfinalizowany został nowy plan wdrożenia odzwierciedlający potrzebę rewizji większości 

swoich celów. Dodatkowo coraz większa liczba działań ma projekty w toku (wartość ta wzrosła 

z 46% w 2019 do 74% w roku 2020)467. Jednak większość (9 z 13) planów wdrożenia 

opracowana przez IWG musi zostać poddana rewizji. Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu, 

aby osiągnąć zakładane nowe cele konieczne jest wprowadzenie ambitniejszych celów. Nowe, 

zrewidowane plany wdrożeniowe przedstawione zostaną do końca 2021 r.  

Podsumowując i oceniając stan realizacji budowy unii energetycznej należy stwierdzić, 

że proces jej tworzenia nie został zakończony. Wskazuje na to kilka istotnych faktów. Przede 

wszystkim UE dalszym ciągu nie mówi jednym głosem na arenie międzynarodowej co było 

podkreślone w „strategii ramowej”. Działania podejmowane przez poszczególne państwa oraz 

kierunki polityk energetycznych nie są ze sobą skorelowane. Co więcej, w niektórych aspektach 

stoją ze sobą w sprzeczności tak jak w przypadku wspomnianego już gazociągu Nord Stream 2 

czy gazociągu OPAL. Realizacja projektów, które mają na celu ominięcie terytorium państw 

członkowskich szczególnie ze względów politycznych osłabia ideę unii energetycznej oraz 

podważa jej fundamenty, a przede wszystkim zasadę solidarności.  

Budowa kluczowych projektów infrastrukturalnych oraz wspólnego rynku energii także 

nie została zakończona.  Państwa członkowskie pomimo lepszych połączeń 

międzysystemowych w dalszym ciągu nie stworzyły jednolitego, w pełni połączonego rynku 

energii. Należy stwierdzić, że budowa wspólnego rynku energii elektrycznej jest na bardziej 

zaawansowanym poziomie aniżeli budowa rynku gazu ziemnego. W przypadku rynku energii 

elektrycznej dużym sukcesem jest proces łączenia rynków dnia bieżącego i dnia następnego. 

Przewiduje się, że do końca 2021 r. po włączeniu Słowacji, Grecji i Włoch zostanie ukończony 

proces łączenia rynków dnia bieżącego.  W czerwcu 2021 r. do obszaru Multi-Regional 

Coupling (MRC) zostały włączone cztery państwa: Czechy, Węgry, Słowacja i Rumunia 

poprzez projekt 4MMC oraz poszerzono rynek dnia następnego o nowe połączenia Polski z 

Niemcami, Czechami i Słowacją468. Do końca 2021 roku planuje się włączenie granicy 

bułgarsko-rumuńskiej do rynku dnia następnego i tym samym nastąpi pełne połączenie rynków 

energii. Jeśli chodzi o wewnętrzny rynek gazu ziemnego także poczyniono pewne postępy. Do 

sukcesów należy zaliczyć wzrost wolumenów obrotu na giełdach gazu, wzrost połączeń 

międzysystemowych pomiędzy państwami członkowskimi, a także wzrost dywersyfikacji tras 

 
467 Ibidem., s.20. 
468 Centrum Informacji o Rynku Energii, TGE: Interim Coupling - jednolity europejski rynek dnia następnego staje 
się faktem, https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/186188-tge-interim-coupling-jednolity-
europejski-rynek-dnia-nastepnego-staje-sie-faktem (dostęp: 07.11.2021). 
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dostaw z państw trzecich oraz dostawców. Dzięki projektowi łączenia rynków w ramach unii 

energetycznej około miliard euro rocznie jest oszczędzany poprzez lepsze zarządzanie 

infrastrukturą469.  

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że budowa prawdziwej unii 

energetycznej w dalszym ciągu trwa.  Powodzenie ukończenia jej budowy wymagać będzie 

osiągnięcia porozumienia co do podejmowanych działań i wypracowania konsensusów w 

przypadkach spornych. Państwa członkowskie jeśli chcą stworzyć prawdziwą unię 

energetyczną muszą się wyzbyć stawiania interesów narodowych ponad interes wspólny co jest 

trudne lub wręcz niemal niemożliwe do osiągnięcia. Sektor energetyczny jest sektorem 

strategicznym dla gospodarek państw dlatego należy się spodziewać, że interesy narodowe 

zawsze będą realizowane w pierwszej kolejności. Możliwe, że pełna zgodność nie zostanie 

osiągnięta, jednakże pomimo tego podejmowane działania w ramach unii energetycznej w celu 

wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego dają niewymierne korzyści.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
469 Energy Union Watch, What future for Europe’s climate and energy policy?, „Energy Union Watch 16 Special 
Issue” Istituto Affari Internazionali 2020, s. 13. 
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ROZDZIAŁ VI. SCENARIUSZE REALIZACJI UNII ENERGETYCZNEJ  

Jednym z najważniejszych elementów w opracowywaniu strategii bezpieczeństwa jest 

planowanie i przewidywanie możliwych zdarzeń w przyszłości. Kluczową techniką planowania 

i przewidywania przyszłości jest planowanie scenariuszowe470. Planowanie scenariuszowe jest 

najbardziej użyteczne, gdy środowisko zewnętrzne jest niepewne, ma skomplikowane podłoże 

a decyzje są powiązane z dużymi inwestycjami, które spowodują daleko idące konsekwencje471. 

Pierwsze planowanie scenariuszowe w zakresie bezpieczeństwa energetycznego zostało 

zastosowane podczas kryzysów naftowych w latach 70-tych XX wieku przez koncerny 

naftowe. Pozwoliło to na podjęcie odpowiednich działań uprzedzających niekorzystny wpływ 

globalnego kryzysu energetycznego472. Stosowane są także na poziomie globalnym, 

międzynarodowym oraz państwowym.  

Planowanie scenariuszowe polega na opracowaniu kilku scenariuszy rozwoju podmiotu w 

aktualnym otoczeniu473. Scenariusze opisują wydarzenia, które mogą się realnie wydarzyć (ale 

nie muszą) w sposób kompleksowy, całościowy. Mogą obejmować szeroki zakres czasowy 

jednak tworzy się je głównie dla przedziału od 5 do 10 lat czyli w perspektywie 

średniookresowej  oraz długookresowej. Scenariusze pozwalają na opisanie przyszłych 

możliwych zdarzeń opartych na związkach przyczynowo - skutkowych474. W literaturze 

podmiotu scenariusze dzieli się na normatywne, czyli takie, które przedstawiają przyszłość 

preferowaną oraz scenariusze deskryptywne (opisowe), które zawierają szczegółowe opisy 

możliwej przyszłości475. W niniejszym rozdziale zostały przeanalizowane trzy warianty 

przyszłości: według scenariusza pozytywnego, negatywnego oraz neutralnego.  

Scenariusz pozytywny zakłada powodzenie w utworzeniu unii energetycznej, która mówi 

jednym głosem na arenie międzynarodowej. Jednolity rynek wewnętrzny energii zostanie w 

pełni osiągnięty a konsumenci będą się cieszyć tanią, zieloną energią. Ze względu na fakt, że 

unia energetyczna w pewnej części już funkcjonuje, scenariusz negatywny zakłada, że unii 

energetycznej nie uda się osiągnąć w pełni. Różnice wynikające z odmiennie prowadzonych 

polityk krajowych, z różnych mixów energetycznych oraz z innych idei na dalsze działania w 

 
470 M. Awedyk, Planowanie scenariuszowe w kontekście działań rewitalizacyjnych, „Problemy Rozwoju Miast” 
Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast Rok XIII, Zeszyt IV/2016, s. 119 
471 Ibidem 
472 I. Penc-Pietrzak, Zastosowanie planowania scenariuszowego w naukach o bezpieczeństwie, „Przegląd 
Policyjny” Nr 4(124), s. 36. 
473 Ibidem, s. 30.  
474 Ibidem.  
475 Ibidem.  



199 
 

sektorze energii nie pozwolą na zbudowanie silnej unii energetycznej mówiącej jednym 

głosem. Niemożność porozumienia się w tej kwestii państw członkowskich oraz niechęć aby 

pogłębiać integrację w tym zakresie skutecznie zablokuje powstanie pełnej unii energetycznej. 

Scenariusz neutralny natomiast zakładać będzie najprawdopodobniejszą wersję – unię 

energetyczną uda się osiągnąć częściowo, jedynie w tych  aspektach, w których wszystkie 

państwa się zgadzają i zależy im na podjęciu wspólnych działań oraz wysiłków.  

 

6.1.  Scenariusz pozytywny  

Jednym z głównych czynników, które zadecydują o powstaniu silnej, pełnej unii 

energetycznej jest wola państw aby tą integrację umacniać oraz zupełne stosowanie zasady 

solidarności energetycznej w każdym przypadku. Tylko wtedy, gdy wszystkie państwa będą 

miały wspólny cel możliwe będzie prowadzenie wspólnej polityki energetycznej oraz możliwe 

będzie mówienie jednym głosem na arenie międzynarodowej. Zasada solidarności jest 

fundamentalna dla utworzenia unii energetycznej. Jeśli Państwa członkowskie nie będą 

uwzględniać swoich interesów nawzajem i będą realizować projekty, które stoją w sprzeczności 

w zakresie interesów innych państw członkowskich to o osiągnięcie sukcesu w tworzeniu unii 

energetycznej jest nierealne. W ramach unii energetycznej państwa powinny solidarnie 

współpracować w celu zwiększania swojego bezpieczeństwa energetycznego i realizować 

projekty, które są korzystne dla całej UE.  

Scenariusz pozytywny zakłada, że państwa członkowskie osiągną pełne porozumienie i 

możliwa będzie realizacja wspólnej polityki energetycznej UE oraz mówienie jednym głosem 

na arenie międzynarodowej. Państwa solidarnie postawią interes wspólny ponad narodowy w 

celu współpracy i dążenia do osiągnięcia zwiększonych celów klimatycznych. Dzięki realizacji 

unii energetycznej państwa członkowskie będą posiadały znacznie zdywersyfikowane dostawy 

gazu. Dostawy realizowane będą zarówno tradycyjnymi gazociągami, dzięki realizacji 

priorytetowych korytarzy Północ- Południe w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Europie 

Zachodniej, Południowego Korytarza Gazowego oraz inicjatywie BEMIP w regionie państw 

bałtyckich jak także poprzez terminale LNG. Dzięki wzmocnieniu połączeń 

międzysystemowych umożliwiającym przesył gazu w obu kierunkach państwa członkowskie 

będą mogły udzielać sobie wzajemnej pomocy w przypadku wystąpienia kryzysów w 

dostawach. Energia elektryczna przebiegać będzie ponad granicami państw członkowskich 

dzięki czemu także możliwe będzie udzielenie pomocy drugiemu państwu w razie wystąpienia 
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awarii. Dzięki wzmocnionej współpracy energetycznej na świecie unia energetyczna będzie 

importować paliwa z każdej części świata po konkurencyjnych cenach.  

Za sprawą wzmocnionych połączeń transgranicznych zarówno w sektorze energii 

elektrycznej jak też gazu unia energetyczna będzie posiadała w pełni zintegrowaną sieć 

przesyłową, bez obszarów zwanych wyspami energetycznymi lub wąskimi gardłami. 

Wzmocnione połączenia pomiędzy państwami umożliwią dokończenie budowy jednolitego 

wspólnego rynku energii w oparciu o jasne przepisy regulujące rynek energii w unii 

energetycznej. Dzięki wzmocnionej współpracy regionalnej, ustanowionej na mocy 

Rozporządzenia SoS oraz wynikającej z krajowych planów na rzecz energii i klimatu państwa 

członkowskie usprawnią swoje działania w przypadku wystąpienia kryzysu dostaw oraz 

zwiększą solidarność i zaufanie wobec siebie. Na jednolitym rynku energii szczególną rolę ma 

odgrywać konsument, który za sprawą zintegrowanego rynku energii będzie mógł wybrać 

dostawcę z każdego regionu UE. Wzmocni to konkurencyjność na rynku co z kolei spowoduje 

obniżenie cen energii. Procedury zmiany dostawcy energii dzięki wprowadzonym regulacjom 

nie będą skomplikowane i uciążliwe. Inteligentne urządzenia, opomiarowanie i liczniki 

pozwolą na świadome zarządzanie zużyciem energii przez konsumentów co przełoży się na 

niższe opłaty za energię. Dzięki wewnętrznemu rynkowi energii zmniejszy się także różnica w 

cenie energii pomiędzy państwami członkowskimi. Unia energetyczna będzie miała także 

przełożenie na zwalczanie zjawiska ubóstwa społecznego przede wszystkim poprzez 

zmniejszanie cen energii a także działania związane ze zwiększaniem efektywności budynków.  

Wprowadzenie zasady „efektywność przede wszystkim” doprowadzi do osiągnięcia 

celu na 2030 r. tj. zwiększenia efektywności energetycznej do 32,5%. Możliwe to będzie dzięki 

realizacji strategii dotyczącej ogrzewania i chłodzenia, która skupia swoje działania na 

zatrzymaniu wycieku energii z budynków, maksymalizacji wydajności i trwałości systemów 

ogrzewania i chłodzenia oraz wspieraniu efektywności w przemyśle. Ciepło i zimno odpadowe 

wytwarzane w trakcie procesów przemysłowych lub z infrastruktury transportowej (np. metra)  

pozwoli na zaoszczędzenie energii, którą można będzie wykorzystać w budynkach 

znajdujących się w pobliżu. Szansą na znaczne oszczędności energii jest połączenie sieci 

elektrycznych z ogrzewaniem i chłodzeniem. Nadwyżki energii mogłyby poza godzinami 

szczytu ogrzewać wodę znajdującą się w izolowanych zbiornikach. Drugą inicjatywą, która 

doprowadzi do osiągnięcia celu w zakresie efektywności energetycznej jest termomodernizacja 

i renowacja budynków.  Dzięki termomodernizacji budynków tj. ociepleniu poddaszy, ścian, 

wymianie okien i drzwi oraz wymianie nieefektywnych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne, 
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mniej emisyjne źródła ocieplania zostanie zaoszczędzonej dużo energii. Wprowadzenie 

zapisów w dyrektywie, że od 31 grudnia 2018 r. wszystkie nowe budynki publiczne muszą już 

być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii oraz zapisu mówiącego, że od 31 grudnia 

2020 wszystkie nowe budynki muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii 

poskutkuje zmniejszeniem ilości zużywanej energii oraz wzrostem efektywności.  

Dzięki podjętym działaniom w sektorze transportu możliwe będzie zwiększenia 

efektywności energetycznej także w tej dziedzinie. Znowelizowana dyrektywa w sprawie 

promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu476 zobowiązuje 

państwa członkowskie do osiągnięcia poziomu docelowego w zakresie zamówień na 

ekologicznie czyste pojazdy lekkie oraz ciężkie (w tym ciężarowe i autobusy) do 2030 r. 

Przechodzenie na pojazdy elektryczne skutkować będzie rozwojem infrastruktury miejskiej 

koniecznej do ładowania takich pojazdów. Wszystkie powyższe działania mają pomóc w 

osiągnięciu celu jakim jest ograniczenie emisji o 55% do 2030 r. w porównaniu do roku 1990. 

Szczególne znaczenie w osiągnięciu sukcesu będzie miał wzmocniony unijny system handlu 

uprawnieniami do emisji. Dzięki przeprowadzonej reformie systemu uprawnienia będą 

wycofywane z rynku szybciej co zmobilizuje państwa do szybszego przechodzenia na 

technologie niskoemisyjne. Istotną rolę będą odgrywać odnawialne źródła energii. Aby 

osiągnąć zwiększony cel w zakresie redukcji emisji konieczne będzie zwiększenie celu 

odnośnie udziału odnawialnych źródeł energii w koszykach energetycznych państw. Natomiast 

współpraca w zakresie badań naukowych pozwoli dopracować technologie tak, aby obniżyć 

koszty produkcji a tym samym koszty energii. Natomiast niskie ceny energii poprawią 

konkurencyjność europejskiej gospodarki. 

Realizacja z sukcesem scenariusza pozytywnego ukaże silną unię energetyczną a tym 

samym spójną Unię Europejską, która mówi jednym głosem na arenie międzynarodowej np. 

poprzez swojego przedstawiciela na forum międzynarodowym. W takiej unii dalsze priorytety 

polityki energetycznej będą przyjmowane zgodnie a problemy będą rozwiązywane wspólnie, 

na bieżąco. W przypadku poważnych sporów jedność unii energetycznej może być poddana 

próbie. Tylko zbiorowa determinacja może spowodować dojście do konsensusu, który pozwoli  

na realizację przez 27 państw członkowskich wspólnego programu działań477.  

 
476 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca 
dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów 
transportu drogowego, (Dz.U. UE L 188 z 12.7.2019) 
477 Komisja Europejska, Biała Księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dla UE-27 do 2025 r., 
COM(2017) 2025 final, Bruksela, 1.3.2017 r., s. 7. 



202 
 

6.2. Scenariusz negatywny  

Scenariusz negatywny zakłada, że państwa członkowskie nie zdołają osiągnąć konsensusu 

i nie uda się utworzyć w pełni unii energetycznej. Należy jednak zaznaczyć, że unia 

energetyczna w pewnym stopniu już funkcjonuje dlatego w niniejszym podrozdziale zostało 

założone, że nie uda się zbudować w pełni unii energetycznej, której założenia zostały zapisane 

w strategii ramowej. Unia energetyczna w strategii ramowej została przedstawiona jako bardzo 

ambitny projekt, bardzo trudny do realizacji. Zakłada ujednolicenie części przepisów 27 państw 

członkowskich478 w celu utworzenia jednolitego rynku energii, co jest niezmiernie trudnym 

przedsięwzięciem. Dodatkowo zakłada, że 27 państw członkowskich będzie mówić jednym 

głosem na arenie międzynarodowej w sprawach energetyczno – klimatycznych co jest bardzo 

trudne do osiągnięcia. Państwa te mają różne mixy energetyczne, różnią się prowadzoną 

polityką energetyczną oraz wizjami przyszłości. Różnią się także pod względem finansowym 

– państwa, które dołączyły po 2004 r. w większości mają skromniejsze budżety od państw tzw. 

starej unii. Dychotomia tak wielu czynników mających wpływ na tworzenie unii energetycznej 

ma przełożenie na szanse jej pełnego utworzenia.  

Z pewnością należy stwierdzić, że w perspektywie krótkookresowej a nawet 

średniookresowej nie uda się osiągnąć solidarności energetycznej, co jest bardzo widoczne w 

obecnych działaniach państw członkowskich. Wskazuje na to wymieniany już wielokrotnie 

przykład gazociągu Nord Stream I i Nord Stream II. Projekty te zostały zrealizowane pomimo 

sprzeciwu państw tranzytowych, które ucierpiałyby finansowo na pominięciu ich terytoriów. 

Dodatkowo, pominięcie ich terytoriów naraziło je na zagrożenie szantażem energetycznym 

przez Federację Rosyjską479. Najprawdopodobniej państwa członkowskie nie odejdą od 

interesów narodowych w przyszłości co przełoży się na współpracę w ramach unii 

energetycznej. W dalszym ciągu realizowane będą projekty, które służą interesom 

pojedynczych państw lub grupy państw ze szkodą na rzecz pozostałych. Prawdopodobieństwo, 

że państwa członkowskie uzyskają pełną zgodność i zrezygnują ze swoich korzyści na rzecz 

dobra wspólnego i solidarności energetycznej jest bardzo niskie.  

Państwa członkowskie zbyt różnią się postrzeganiem swojej przeszłej polityki 

energetycznej by spodziewać się, że w perspektywie krótkoterminowej czy też 

średnioterminowej będą mówić jednym głosem na arenie międzynarodowej. Z prowadzonej 

 
478 Po Brexicie 31.12.2020 r.  
479 K. Tomaszewski, Energy solidarity in the European Union in the context of the particular interests of the 
Member States, „Polityka Energetyczna” 2018 vol. 21/2, s. 12. 
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polityki energetyczno-klimatycznej w głównej mierze wyłamią się państwa, które swój mix 

energetyczny opierają na węglu np. Polska. Koszty transformacji energetycznej przełożą się na 

wzrost cen energii co może spowodować niechęć tych państw do kontunuowania polityki 

energetycznej oraz osiągania celów klimatycznych. Brak porozumienia w fundamentalnych 

kwestiach spowoduje niepowodzenie w utworzeniu pełnej unii energetycznej, która mówi 

jednym głosem.  

Kolejnym aspektem, który może być trudny do osiągnięcia jest osiągnięcie celu 

efektywności energetycznej na 2030 r. Biorąc po uwagę niewystarczające postępy państw 

członkowskich w stosowaniu zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” oraz 

problemy z wdrożeniem dyrektywy o efektywności energetycznej do porządków prawnych 

można się spodziewać, że cele nie zostaną osiągnięte.  Tym bardziej, że wraz ze zwiększeniem 

celu zakładającego zmniejszenie emisji do 55% w porównaniu z rokiem 1990 konieczne będzie 

także zwiększenie celu odnośnie efektywności480.  

Punktem zapalnym może także być planowana reforma EU ETS, która będzie musiała 

zostać przeprowadzona aby osiągnąć cele na 2030 r. w zakresie redukcji emisji. Już teraz 

podmioty nim objęte muszą się mierzyć z dużymi opłatami. Planowana reforma 

prawdopodobnie zwiększy ceny uprawnień co może wpłynąć na spór pomiędzy państwami 

członkowskimi o przyszłość systemu EU ETS. Odmienne zdania mogą doprowadzić do 

stagnacji w podejmowaniu nowych inicjatyw oraz wpłyną na niepowodzenie w zwiększeniu 

celu udziału OZE oraz zwiększonego celu zakładającego wzrost efektywności energetycznej.  

W wyniku niepowodzeń państwa członkowskie zaprzestaną intensyfikowania wysiłków w 

większości filarów unii energetycznej. Możliwe też, że zaprzestaną współpracować w ramach 

grup regionalnych co wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne państw. Energia nie będzie 

przepływać transgranicznie ponad granicami oraz może nie udać się osiągnąć celu w postaci 

15% połączeń  transgranicznych energii elektrycznej.  

Scenariusz ten ukazuje słabą i podzieloną unię energetyczną, która w wyniku sporów, 

różnicy w prowadzonej polityce energetycznej oraz wynikającej z tego różnicy zdań państw 

członkowskich nie zostanie w pełni osiągnięta. Dotychczas osiągnięte postępy z czasem mogą 

 
480 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Ocena za 2020 r. postępów poczynionych przez 
państwa członkowskie we wdrażaniu dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej i 
wprowadzaniu w UE wymogów dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz wymagań 
minimalnych dotyczących optymalnej pod względem kosztów charakterystyki energetycznej budynków zgodnie 
z dyrektywą 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, COM(2020) 954 final, Bruksela 
14.10.2020 r. 
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zanikać osłabiając jeszcze bardziej unię energetyczną. Różnice te, które są niemal nieusuwalne 

mogą zadecydować o niepowodzeniach integracji oraz wpłynąć na zaistnienie koncepcji 

dezintegracyjnych481.   Może to z kolei doprowadzić do porzucenia projektu i w konsekwencji 

do prowadzenia odrębnych polityk energetycznych państw członkowskich co w dobie 

dzisiejszych nastrojów panujących w UE nie może być wykluczone. Idee dezintegracyjne są 

głoszone niemal w  każdym państwie członkowskim. Spowodowane jest to także m. in. 

nadmiernymi regulacjami prawnymi UE. Jedność Unii pokazało przede wszystkim wyjście 

Wielkiej Brytanii z UE.  Realizacja scenariusza negatywnego oznacza klęskę polityki 

energetycznej UE.  

 

6.3.Scenariusz neutralny  

 

Scenariusz neutralny jest najbardziej realistycznym scenariuszem. Zakłada, że 

funkcjonującą już unię energetyczną pomimo wszystkich różnic państw członkowskich uda się 

jeszcze pogłębić, jednak nie uda się osiągnąć wszystkich zakładanych celów. Po ogłoszeniu 

przez Komisję Europejską nowej inicjatywy pn. „Europejski Zielony Ład” można założyć, że 

część inicjatyw unii energetycznej będzie realizowana w ramach tego projektu. Warto 

zauważyć, że koncepcja polityki energetyczno-klimatycznej znacznie ewoluowała. Z 

zabezpieczenia dostaw surowców, które pomimo tego, że nie stanowiły większości w koncepcji 

unii energetycznej stanowiły ważną jej część, w kierunku ochrony klimatu i transformacji 

energetycznej. To przeformułowanie priorytetów w działaniach Komisji z pewnością będzie 

miało przełożenie na dalsze losy unii energetycznej.   

Z pewnością dzięki unii energetycznej zwiększy się dywersyfikacja zarówno tras dostaw 

jak też dostawców. Zwiększy to bezpieczeństwo energetyczne państw UE. Dzięki 

wzmocnionym połączeniom międzysystemowym państwa członkowskie będą mogły udzielać 

sobie wsparcia w przypadku kryzysu.  Przede wszystkim jednak najprawdopodobniej nie uda 

się osiągnąć solidarności energetycznej. Państwa członkowskie zbyt różnią się prowadzonymi 

politykami energetycznymi aby było to możliwe w perspektywie zarówno krótko jak i 

średnioterminowej. Współpracują z państwami trzecimi realizując projekty, które stoją w 

sprzeczności z zasadą solidarności energetycznej. Dalsze losy w zakresie realizacji projektów 

infrastruktury energetycznej, w szczególności gazowej stoją pod znakiem zapytania ze względu 

 
481 T. Lenkiewicz, Idee integracji i dezintegracji Europy w perspektywie historycznej, „Gdańskie Studia 
Międzynarodowe”, 15(1-2), s.  78.. 
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na realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Najprawdopodobniej projekty, które zostały 

wpisane na listy PCI będą w dalszym ciągu realizowane jednak w kolejnych latach uwaga 

Komisji będzie odwrócona od podejmowania nowych inicjatyw w zakresie infrastruktury 

energetycznej. 

Możliwe jest także, że część państw będzie ściślej współpracować w zakresie niektórych 

aspektów np. wspólnych zakupów gazu. Komisja w strategii ramowej rozważała aby zezwolić 

chętnym państwom na wspólne zakupy gazu, które pozwolą na wzmocnienie pozycji 

przetargowej państw w znacznym stopniu uzależnionym od dostaw z jednego kierunku. Przede 

wszystkim zainteresowane takim rozwiązaniem mogą być państwa Europy Środkowo-

Wschodniej m.in. Polska, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, które mają najwyższe ceny za gaz. 

Natomiast państwa Europy Zachodniej, które mają bardziej zdywersyfikowane dostawy mają 

niższe ceny surowca i najprawdopodobniej nie będą zainteresowane wspólnymi zakupami gdyż 

musiałyby zapłacić za surowiec wyższą cenę. Trudno przewidzieć w jakiej formie miałyby się 

odbywać wspólne zakupy gazu. Istnieje możliwość powołania specjalnej agencji, która będzie 

negocjować warunki umowy dla zainteresowanych państw. Rozwiązanie to mogłoby wyglądać 

podobnie jak w zakresie zakupów paliwa jądrowego w ramach Euratomu. Jednak idea 

wspólnych zakupów gazu jest bardzo kontrowersyjna. Część państw może blokować wspólne 

zakupy argumentując to tym, że mogłoby to zakłócić obecny rynek gazu w UE. Z pewnością 

zaletą takiego rozwiązania byłoby wyrównanie cen za dostawy gazu pomiędzy państwami 

członkowskimi.  

Odnośnie wspólnego rynku energii prawdopodobnie uda się większość założeń osiągnąć z 

powodzeniem. Znaczna część połączeń międzysystemowych jest w realizacji co pozwala na 

stwierdzenie, że w perspektywie kilku lub kilkunastu lat zostanie zakończone. Także 

współpraca regionalna w grupach ryzyka ustanowionych na mocy Rozporządzenia SoS oraz 

wynikająca z zintegrowanych planów w zakresie energii i klimatu może przynieść znaczne 

korzyści w postaci zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki założeniom, aby 

umieścić konsumenta w centrum działań znacząco polepszy się ich pozycja. Dzięki możliwości 

łatwej zmiany dostawcy konsumenci będą mogli wybrać najtańszą z opcji, oszczędzając tym 

samym na rachunkach co z kolei spowoduje, że zjawisko ubóstwa energetycznego zacznie 

maleć. Jednakże ubóstwo energetyczne może rosnąć z powodu stopniowego wycofywania cen 

regulowanych energii, które w znaczny sposób chroniły konsumentów przed wysokimi 

rachunkami. Dlatego konieczne będzie utworzenie funduszu, który wspierałby osoby 

najbardziej potrzebujące.  
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Osiągnięcie celu w zakresie efektywności energetycznej, jak zostało już wspomniane w 

poprzednim podrozdziale będzie bardzo trudne ze względu na niewystarczające wysiłki państw 

członkowskich. Rzeczywista konsumpcja energii końcowej w 2019 r.  była o 2,3 proc. wyższa 

niż ścieżka liniowa prowadząca do osiągnięcia celu na 2020 roku482.  Duże znaczenie w dążeniu 

do celu na 2030 r. będzie miała inicjatywa zaproponowana w ramach Europejskiego Zielonego 

Ładu pn. „Fala renowacji”. Także realizacja strategii dotyczącej łączenia sektorów będzie miała 

wpływ na osiągnięcie celu w zakresie efektywności energetycznej. Strategia zakłada 

elektryfikację transportu, przemysłu, ciepłownictwa systemowego i ogrzewania budynków w 

oparciu o odnawialne źródła energii. Pozwoli to na wykorzystywanie dostępnych zasobów 

energii w obiegu zamkniętym co zapobiegnie jej marnowaniu. Nawet jeśli cel na 2030 r. nie 

zostanie osiągnięty to działania podjęte w ramach tego filaru z pewnością przyczynią się do 

zmniejszenia zużycia energii.  

Główną rolę w osiąganiu zwiększonego celu 55% ograniczenia emisji do 2030 r. w 

porównaniu do roku 1990 będzie odgrywać unijny system handlu emisjami. Aby osiągnąć 

zwiększony cel konieczna będzie reforma EU ETS. Jest kilka scenariuszy, w którym kierunku 

zostanie przeprowadzona reforma.  Po pierwsze może zakładać zmniejszenie wolumenu 

dostępnych uprawnień tj. szybsze wycofywanie uprawnień z obiegu. Wskaźnik redukcji emisji 

z aktualnego poziomu 2,2% może skoczyć aż do 3,7% natomiast cena uprawnień może 

wzrosnąć do 76euro/EUA483.  Druga opcja zakłada konieczność weryfikacji funkcjonowania 

mechanizmu rezerwy rynkowej, który gromadzi nadwyżki uprawnień na rynku. Natomiast aby 

intensywniej redukować emisje rozpatrywana jest także opcja, aby do EU ETS włączyć sektory 

dotychczas nim nieobjęte tj. budownictwo i transport lub utworzyć oddzielny ETS dla tych 

sektorów albo wprowadzić opłaty od emisji dla tych sektorów484. Przewiduje się, że włączenie 

tych sektorów do EU ETS spowodowałoby spadek konkurencyjności sektorów objętych 

obecnie systemem oraz doprowadziłoby do spadku produkcji i zatrudnienia485. Natomiast 

stworzenie odrębnego, równoległego systemu dla tych sektorów przy założeniu 100% 

 
482 Komisja Europejska, Pytania i odpowiedzi dotyczące sprawozdań na temat unii energetycznej i działań w 
dziedzinie klimatu, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_21_5556, (dostęp: 
21.11.2021) 
483 EU-ETS: po co nam system handlu emisjami i jak się zmieni w przyszłości?, 
https://300gospodarka.pl/300klimat/eu-ets-system-handlu-emisjami-co-to-jest , (dostęp: 21.11.2021) 
484 Ibidem. 
485 Polski Instytut Ekonomiczny, Włączenie transportu drogowego i budynków mieszkalnych do EU ETS to dla 
gospodarstw domowych UE27 koszt 112 mld EUR w latach 2025-2040, https://pie.net.pl/wlaczenie-transportu-
drogowego-i-budynkow-mieszkalnych-do-eu-ets-to-dla-gospodarstw-domowych-ue27-koszt-1-112-mld-eur-w-
latach-2025-2040/, (dostęp: 24.11.2021) 
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redystrybucji środków z systemu może przyczynić się do zwiększenia aktywności gospodarczej 

w Europie, przy zapewnieniu takiej samej redukcji emisji486. Włączenie tych dwóch sektorów 

wygeneruje ogromne koszty, które będą musiały zapłacić gospodarstwa domowe. Spowoduje 

to z kolei wzrost ubóstwa energetycznego. Dlatego mechanizm redystrybucji, którego 100% 

środków przeznaczone by było na wsparcie gospodarstw domowych znajdujących się w 

potrzebie z pewnością złagodziły negatywne skutki ograniczania emisji487. Kolejną opcją jest 

koncepcja powstania cała węglowego, którego zadaniem ma być równoważenie przewag 

cenowych produktów sprowadzanych spoza UE488. Przedsiębiorcy, którzy produkują poza UE 

nie muszą ponosić opłat z tytułu EU ETS więc proponują towary w niższych cenach co z kolei 

negatywnie wpływa na europejską konkurencyjność gospodarki. Dlatego w przypadku importu 

towarów, które zostały wyprodukowane w państwach trzecich konieczne będzie poniesienie 

opłaty za emisje towarzyszące wyprodukowaniu tego produktu.  

Osiągnięcie celu jakim jest obniżenie emisyjności gospodarki unijnej o 55% w porównaniu 

z rokiem 1990 będzie wymagało zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Komisja w 

ocenie skutków Planu w zakresie celów klimatycznych sugeruje, że cel udziału OZE musiałby 

zostać zwiększony do poziomu 38-40%489. Będzie to stanowić wyzwanie dla państw, które 

miały problem z osiągnięciem celu na 2020 r. Jednakże opieranie na energii odnawialnej coraz 

większej liczby sektorów poprzez koncepcję łączenia sektorów daje szansę na osiągnięcie celu. 

Szczególne szanse na rozwój ma morska energetyka wiatrowa, która może stać się jednym z 

głównych źródeł energii. Odpowiednie zachęty mogą spowodować, że do 2030 roku powstaną 

nowe morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 60GW a do roku 2050 moc zwiększy się do 

300GW490. Cel ten może być trudny do osiągnięcia ze względu na wielkość a zarazem koszty 

inwestycji. Dlatego tak istotne są inwestycje w badania naukowe i innowacje w sektorze 

energii. Dzięki nowoczesnym technologiom można obniżyć koszty produkcji energii a tym 

samym wzmocnić konkurencyjność. W ciągu 10 lat udało się obniżyć koszty energii 

fotowoltaicznej dziesięciokrotnie natomiast energetyka wiatrowa jest pięćdziesięciokrotnie 

 
486 Ibidem.  
487 Ibidem. 
488 M. Tomasik, Dokąd zmierza europejski system handlu uprawnieniami do emisji?, „Nowa Energia” nr 
2(78)2021, s. 26. 
489 Commision Staff Working Document Impact Assessment,  Stepping up Europe’s 2030 climate ambition 
Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people, SWD(2020) 176 final, Brussels, 17.9.2020 
490 Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł… s. 2  
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niższa niż 10 lat temu491. Jednak statystyki wydatków publicznych i prywatnych w państwach 

członkowskich wskazują, że tendencja do finansowania badań naukowych maleje.  

Scenariusz neutralny, jak już zostało wspomniane, jest najbardziej prawdopodobny. Unia 

energetyczna w pewnym stopniu już funkcjonująca ma szansę na pogłębienie współpracy w 

ramach jej filarów, głównie tych, odnośnie których państwa członkowskie są jednomyślne.  

 

6.4.Podsumowanie  

 

Scenariuszy rozwoju unii energetycznej może być znacznie więcej. Budowa tak 

skomplikowanego projektu zależnego od tak wielu podmiotów i czynników zarówno 

wewnętrznych jak i zewnętrznych implikuje sytuację, w której niemożliwym jest przewidzieć 

w którym kierunku koncepcja się rozwinie. Projekt stworzenia unii energetycznej to unikalny 

projekt na skalę światową, w ramach którego połączono krajowe priorytety i prawodawstwo 

aby lepiej służyły interesom zbiorowym i pozwoliły osiągnąć założone cele polityki 

energetyczno-klimatycznej.  

Aktualnie najbardziej prawdopodobną opcją jest realizacja scenariusza neutralnego. 

Państwa członkowskie będą ze sobą współpracować w zakresie realizacji tych filarów, 

odnośnie których istnieje jednomyślność i które przynoszą korzyści każdemu z nich. Niestety, 

państwa członkowskie prawdopodobnie nadal będą kierować się interesem narodowym a nie 

wspólnotowym i nie uda się osiągnąć pełnej jednomyślności oraz solidarności w ramach unii 

energetycznej. Sektor energetyczny jest sektorem, który stanowi trzon każdej gospodarki 

dlatego nigdy interes drugiego państwa nie będzie przedkładany ponad interes własny. Pomimo 

tego współpraca w ramach unii energetycznej z pewności przyniesie wiele korzyści w postaci 

np. tańszej energii pochodzącej z OZE, budowy wspólnego rynku energii, wzrostu 

efektywności energetycznej czy ochronie klimatu co przełoży się na lepsze życie konsumentów 

energii w zdrowym środowisku.  

 

 

 
491 B. Sawicki, KE rozważy wspólne zakupy gazu oraz rolę „błękitnego paliwa” i atomu w transformacji, 
https://energia.rp.pl/atom/art19041661-ke-rozwazy-wspolne-zakupy-gazu-oraz-role-blekitnego-paliwa-i-
atomu-w-transformacji, (dostęp: 30.11.2021).  



209 
 

ZAKOŃCZENIE 

  

Głównym celem pracy było przeprowadzenie kompleksowej analizy koncepcji unii 

energetycznej od momentu jej ogłoszenia poprzez realizację aż do jej oficjalnego oświadczenia, 

że koncepcja została zrealizowana. W trakcie pisania dysertacji zostały przeprowadzone 

badania w celu odpowiedzi na pytanie czy faktycznie unia energetyczna została osiągnięta 

zarówno pod względem prawnym jak też praktycznym. Rozprawa miała także na celu ukazanie 

roli i znaczenia unii energetycznej w prowadzeniu polityki energetycznej zarówno w ramach 

UE tj. w wymiarze wewnętrznym, jak też pokazanie jej roli w kształtowaniu się polityki 

energetycznej na arenie międzynarodowej tj. w wymiarze zewnętrznym. Badania, których 

rezultaty przedstawione zostały w pięciu rozdziałach niniejszej pracy, pozwalają na 

sformułowanie następujących konkluzji.  

Unia energetyczna, to pierwsza inicjatywa, który w sposób kompleksowy podchodzi do 

sektora energii od czasu powstania Wspólnot Europejskich. Jest to kolejny etap integracji 

sektora energetycznego, który rozpoczęty został wiele lat wcześniej, zanim narodziła się 

koncepcja unii energetycznej. Polityka zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i zwiększenia 

efektywności energetycznej była formułowana od czasu wybuchu tzw. kryzysów naftowych,  

natomiast budowa wspólnego rynku energii realizowana jest od drugiej połowy lat 80-tych XX 

wieku. Działania w obszarach takich jak obniżenie emisyjności gospodarki czy w zakresie 

badań naukowych i innowacji także były podejmowane zanim powstała koncepcja unii 

energetycznej. Jednak rozdrobnione, nieskoordynowane działania nie przynosiły oczekiwanych 

rezultatów. Unia energetyczna jest koncepcją, która w sposób całościowy koordynuje działania 

w zakresie energii poprzez współpracę w pięciu wzajemnie uzupełniających się obszarach 

przez co jest w stanie zwiększyć efektywność działań.  

Główną barierą w realizacji unii energetycznej i jej późniejszym funkcjonowaniu 

bezsprzecznie jest  posiadanie przez państwa członkowskie rozbieżnych interesów narodowych 

w zakresie prowadzenia polityki energetycznej. Różnice te wynikają z różnych bilansów 

energetycznych, prowadzonej polityki zagranicznej oraz odmiennych uwarunkowań 

geograficznych. Energetyka to sektor o znaczeniu strategicznym dla każdego państwa. Dlatego 

państwo musi przede wszystkim dbać o własny interes narodowy aby zapewnić bezpieczną i 

relatywnie tanią energię dla swoich obywateli. Unia energetyczna może funkcjonować do czasu 

gdy prowadzona polityka energetyczna jest dla państw członkowskich w znacznej mierze 

korzystna. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na inwestycje infrastrukturalne na przykładzie 
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których najdobitniej widać sprzeczność interesów narodowych m.in. Nord Stream 2 czy 

gazociąg OPAL.  Inwestycje te podważają jedność Unii Europejskiej a tym samym jedność i 

solidarność w ramach unii energetycznej. Głównym wyzwaniem dla unii energetycznej jest 

pogodzenie interesów narodowych państw na rzecz solidarności i dążenia do wspólnych celów 

oraz znalezienie kompromisu dla dwóch grup państw o innych priorytetach tj. państw Europy 

Środkowo- Wschodniej, które dołączyły do UE po 2004 roku i mają na celu głównie 

zabezpieczenie dostaw energii oraz państw tzw. „Starej” Unii, które mają ambicje do 

prowadzenia rygorystycznej polityki klimatycznej.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że unia energetyczna skupia się w znacznej mierze na 

dwóch sektorach: odnawialnych źródeł energii oraz gazu, jako paliwa przejściowego. Widać to 

szczególnie na podstawie list projektów PCI, w których najwięcej projektów dotyczy tych 

sektorów oraz energii elektrycznej. Sektor ropy naftowej jest zmarginalizowany a sektor węgla, 

jako że nie spełnia kryteriów realizacji polityki klimatycznej jest całkowicie wyłączony z 

dofinansowań. Implikuje to sytuację, w której te sektory są niedoinwestowane co z kolei 

prowadzi do zmniejszenia się dywersyfikacji źródeł energii. Historia pokazała, że skupianie się 

tylko na jednym źródle energii w przypadku wystąpienia kryzysu powoduje paraliż gospodarki 

i daleko idące negatywne skutki. Jesień 2021 roku także pokazała, że nie warto inwestować 

jedynie w jedno źródło energii. Wzrost popytu na gaz w UE wywołany prowadzoną polityką 

energetyczno-klimatyczną oraz zmniejszenie dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej (aż o 20% w 

porównaniu do roku 2020)492 spowodowało, że magazyny w państwach UE  były jedynie 

zapełnione połowicznie. To z kolei spowodowało gwałtowny skok cen gazu – w grudniu 2021 

roku cena gazu na holenderskim TTF wynosiła aż 142,7euro/MWh493. W grudniu 2020 roku 

dla porównania 1 MWh gazu kosztowała 20 euro. Rekordowe ceny gazu wywołały kolejny 

kryzys energetyczny, gdyż ceny gazu mają wpływ na ceny energii elektrycznej, która w dniu 

15 grudnia 2021 kosztowała już 300 euro/MWh494. Skutki tego kryzysu są jeszcze dalej idące 

bo mają wpływ na całą gospodarkę – nastąpił wzrost cen produktów w tym przede wszystkim 

żywności, usług i produkcji. Przyczyny zmniejszonej podaży gazu z Federacji Rosyjskiej 

należy się dopatrywać się w prowadzonej przez nią polityce i stosowaniem tzw. szantażu 

energetycznego w sytuacjach, w których chce osiągnąć określone decyzje czy zachowania 

 
492 A. Łoskot –Strachota, Drogo, coraz drożej na europejskim rynku gazu, 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-12-17/drogo-coraz-drozej-na-europejskim-rynku-gazu, 
(dostęp: 29.01.2022) 
493 Ibidem.  
494 Ibidem 
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państw (w tym  przypadku związane z Nord Stream II). Kryzys w dostawach gazu był na tyle 

poważny, że niektóre z państw członkowskich ostrzegały o możliwościach wystąpienia 

blackoutów oraz o ograniczeniu konsumpcji przez podmioty przemysłowe. Niewykluczone też 

jest, że przed końcem zimy w 2022 roku konieczne będzie skorzystanie z mechanizmów 

solidarnościowych określonych w rozporządzeniu SoS495. Wobec kryzysu UE ponownie 

powróciła do koncepcji wspólnych zakupów gazu. W nowym pakiecie legislacyjnym Komisja 

Europejska zaproponowała utworzenie przez operatorów dobrowolnego mechanizmu 

wspólnych zakupów gazu na potrzeby rezerw strategicznych496. Kwestia ta będzie przedmiotem 

debaty wewnątrzunijnej niemniej jednak na obecną sytuację dotyczącą cen gazu wpływu to już 

mieć nie będzie. Kryzys pokazał po raz kolejny słabości Unii Europejskiej oraz nowo 

utworzonej unii energetycznej. Okazało się, że projekt, który miał stać na straży 

bezpieczeństwa energetycznego nie poradził sobie w przypadku wystąpienia kryzysu dostaw.  

Jednakże pomimo słabości unii energetycznej projekt ten przyczynił się do osiągnięcia 

znaczących sukcesów. Dzięki realizacji poszczególnych priorytetów, które wzajemnie się 

uzupełniają współpraca w ich zakresie oraz osiąganie celów polityki energetyczno- 

klimatycznej jest realizowane efektywniej i skuteczniej.  

Sukcesy zauważalne są w budowie wspólnego rynku energii. Liczne inwestycje w 

infrastrukturę pozwoliły na poprawienie stanu technicznego instalacji oraz zabezpieczenia 

infrastruktury przed przerwami w dostawach. Rozbudowa połączeń międzysystemowych 

pozwala na przesył energii pomiędzy państwami, co korzystnie wpłynie na włączanie energii 

pochodzącej z OZE, która w przypadku wpięcia do większej sieci nie będzie znacząco 

destabilizowała układów w ramach jednego państwa. Nowe inwestycje transeuropejskie takie 

jak Południowy Korytarz Gazowy przyczyniły się do zwiększenia dywersyfikacji dostaw 

jednak to wciąż za mało aby zaspokoić potrzeby gazowe państw UE. Niezbędne są kolejne 

projekty, które pozwolą na zdywersyfikowanie dostaw.  

W kontekście realizacji polityki energetyczno-klimatycznej i celów na rok 2030 także 

zostały poczynione postępy. Dzięki zasadzie „efektywność energetyczna przede wszystkim” a 

także inicjatywom pozwalającym na zwiększenie efektywności budynków oraz zastosowanie 

nowych rozwiązań w sektorze transportu pozwoliło na znaczne oszczędności w zużyciu energii. 

Szczególne znaczenie ma obowiązek budowy budynków, które są niemal zeroenergetyczne. 

 
495 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczące 
środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego 
496 Ibidem. 
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Wzmocniony system handlu emisjami przyczynił się do osiągnięcia celu na rok 2020 tj. 

zmniejszenia emisyjności gospodarki o 20% w porównaniu z rokiem 1990. Emisje gazów 

cieplarnianych zostały zmniejszone o 24%497. W zakresie zwiększenia udziału odnawialnych 

źródeł energii w UE także poczyniono postępy. W 2020 roku energia odnawialna stanowiła  

22,1% energii zużywanej w UE a więc cel 20% został osiągnięty498. W sektorze transportu 

także udało się zrealizować cel jakim jest osiągnięcie 10% udziału energii ze źródeł 

odnawialnych wykorzystywanej w działalności transportowej w UE. Wzrost udziału 

odnawialnych źródeł energii jest szansą na częściowe uniezależnienie się od dostaw surowców 

z państw trzecich. Jednakże niestabilne odnawialne źródła energii nigdy nie zastąpią w 

zupełności tradycyjnych kopalnych nośników. 

Badania i innowacje dzięki realizacji Europejskiego strategicznego planu w dziedzinie 

technologii energetycznych oraz finansowaniu z programu „Horyzont 2020” znacząco 

przyczyniły się do obniżania się cen energii z OZE oraz zwiększenia efektywności 

energetycznej poprzez zastosowanie nowych technologii. Na szczególną uwagę zasługuje 

instrument InnovFin, który służy wspieraniu projektów demonstracyjnych w dziedzinie energii. 

Realizacja powyższych priorytetów w sposób efektywny możliwa była poprzez prawne 

uregulowania. Unia energetyczna, poprzez swoje kompleksowe podejście wpłynęła na niemal 

wszystkie akty prawne sektora energetycznego. W jej ramach zostały ujednolicone przepisy 

dotyczące sektora energetycznego w państwach członkowskich.  Warto w tym miejscu zwrócić 

uwagę na znaczne poszerzenie kompetencji Komisji Europejskiej499 które wskazuje, że wraz z 

budową unii energetycznej nastąpił transfer kompetencji, które wcześniej zarezerwowane były 

jedynie dla państw członkowskich na poziom unijny.  

Komisja Europejska w wydanym „Czwartym sprawozdaniu na temat stanu unii 

energetycznej”500 stwierdziła, że unia energetyczna powstała i jest rzeczywistością. Czy na 

pewno? Biorąc pod uwagę podsumowanie z poprzednich rozdziałów i po dokonaniu syntezy 

wniosków należy stwierdzić, że unia energetyczna faktycznie powstała i w pewnej części już 

funkcjonuje. Niemniej jednak nie funkcjonuje jeszcze w takim kształcie, jaka została 

 
497 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów, Początek drogi do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r. 
Sprawozdanie z postępów działań UE na rzecz klimatu za 2020 r., COM(2020) 777 final, Bruksela 30.11.2020 r. 
498 Eurostat, Statystyki energii odnawialnej, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics, (dostęp: 29.01.2022) 
499 Zob. rozdział 4.2.5. akty prawne realizujące…, s. 144. 
500 Czwarte sprawozdanie… 
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zaproponowana w „Strategii ramowej”. W dalszym ciągu jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, 

więc należy stwierdzić, że unia energetyczna jest ciągle w budowie.  

Przyjęte na wstępie założenia w postaci szczegółowych hipotez badawczych w drodze 

rozwiązywania szczegółowych problemów badawczych zostały przyjęte i potwierdzone. 

Rozbieżne interesy państw członkowskich stanowiły główną barierę w tworzeniu unii 

energetycznej na co wskazywała m.in. inwestycja Nord Stream 2, która podzieliła państwa UE. 

Po przeprowadzeniu analizy wyzwań takich jak uzyskanie solidarności energetycznej, 

pogodzenie interesów narodowych z interesem wspólnym oraz wyzwań dotyczących 

infrastruktury i związanych z jej budową kosztów; analizy zagrożeń takich jak podejmowane 

kontrowersyjne decyzje polityczne poszczególnych państw  odnośnie inwestycji w 

infrastrukturę lub decyzji dotyczących polityki energetycznej (m. in. RFN, Francja, Węgry) 

oraz szans takich jak realizowana polityka energetyczno-klimatyczna i jej priorytetowe 

traktowanie, tworzenie od lat wspólnego rynku energii lub też ambicje UE do wzmocnienia 

swojej pozycji międzynarodowej należy stwierdzić, że unia energetyczna ma szansę na 

powstanie w pełnym kształcie i na prawidłowe funkcjonowanie. Dzięki unii energetycznej 

działania w ramach jej uzupełniających się priorytetów koordynowane są efektywniej co 

pozwala na przyspieszenie zauważalnych efektów. Głównym zagrożeniem natomiast dla 

utworzenia unii energetycznej była niewystarczająca infrastruktura energetyczna. Zarówno jej 

braki jak też stan, który nie zapewniał bezpieczeństwa dostaw wskazywały, że ten czynnik 

będzie realnym zagrożeniem dla utworzenia unii energetycznej. Jednak wraz z kolejnymi 

inwestycjami ryzyko zostało zminimalizowane. Ciągle oddawane nowe odcinki infrastruktury 

zarówno pomiędzy państwami członkowskimi jak też  transnarodowe z państw trzecich 

pozwalają na stwierdzenie, że budowa unii energetycznej ciągle postępuje. Potwierdzić należy 

także ostatnią tezę szczegółową – odnawialne źródła energii są szansą dla UE na częściowe 

uniezależnienie się od importu a tym samym wpisują się w prowadzoną politykę energetyczno- 

klimatyczną. Niestety, odnawialne źródła energii nie są w stanie zastąpić całkowicie surowców 

energetycznych, a przynajmniej jeszcze nie na tym poziomie technologicznym.  

Potwierdzona została także hipoteza główna dysertacji, która mówi, że koncepcja unii 

energetycznej to kolejny, bardziej zintensyfikowany etap integracji sektora energetycznego, 

który rozpoczął się na wiele lat wcześniej zanim powstała koncepcja unii energetycznej. Jednak 

koncepcja ta w sposób bardziej kompletny i całościowy pozwoliła na prowadzenie wspólnej 

polityki energetycznej, uregulowanej prawnie poprzez akty prawnie wiążące. Unia 

energetyczna pozwoliła na nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy państwami 
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członkowskimi w zakresie energii co przełożyło się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego 

całej UE, ujednolicenia europejskiego rynku energii oraz zwiększenia konkurencyjności. 

Współpraca ta widoczna jest przede wszystkich w zakresie współpracy regionalnej. Realizacja 

wyżej wymienionych etapów prac badawczych i płynące z nich konkluzje pozwalają na 

stwierdzenie, że główny problem badawczy został rozwiązany, a co za tym idzie cel badań 

został osiągnięty.  

Reasumując, rezultaty z przeprowadzonych prac badawczych zawarte w dysertacji, w 

opinii autorki pozwalają na uzupełnienie dotychczasowego stanu badań nad koncepcją unii 

energetycznej oraz dalszej integracji w zakresie energii. Autorka w sposób kompleksowy 

przedstawiła koncepcję unii energetycznej w dysertacji o charakterze teoretyczno-

empirycznym oraz przeanalizowała czynniki mogące mieć wpływ na jej utworzenie i dalsze 

funkcjonowanie.  
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