Bruksela, dnia 14 września 2012 r.

Sprawozdanie nr 64/2012

Sprawozdanie z dyskusji w PE nt. efektywności energetycznej
i stanu zaawansowania wdrażania dorobku prawnego z zakresu rynku
energii (trzeci pakiet) oraz dwóch dyrektyw: ws. efektywności
energetycznej i koordynacji zewnętrznej polityki energetycznej
Strasburg, 13 września 2012 r.
W poniższym sprawozdaniu poruszone zostały następujące kwestie:
1. ENERGETYKA - Debata na temat efektywności energetycznej w PE
2. ENERGETYKA – Główne założenia dyrektywy nt. efektywności energetycznej,
przyjętej przez PE
3. ENERGETYKA - Główne założenia dyrektywy nt. lepszej koordynacji zewnętrznej
polityki energetycznej Unii Europejskiej, przyjętej przez PE
4. ENERGETYKA – Debata nt. stanu zaawansowania wdrażania dorobku prawnego z
zakresu rynku energii (trzeci pakiet)

1. ENERGETYKA - Debata na temat efektywności energetycznej w PE
Poseł sprawozdawca Claude Turmes (Zieloni, Luksemburg) wyraził zadowolenie z powodu
tego, że PE poprze dyrektywę na temat efektywności energetycznej. Jest to akt prawny ważny
dla obywateli i firm w Europie, ważny dla bezpieczeństwa energetycznego i dla osiągnięcia
celów klimatycznych. Określił ją mianem „dyrektywy antykryzysowej”. Poinformował, że „w
2011 UE straciła 488 mld EUR, równe 3,9% PKB Unii Europejskiej, bo kupowaliśmy źródła
energii: ropę i gaz z innych krajów. Środki te poszły do rosyjskich i innych oligarchów”.
Poseł przyznał, że dzięki implementacji dyrektywy o efektywności energetycznej niektórzy
oligarchowie będą mniej bogaci. „Nie kontrolujemy ceny ropy naftowej, ale możemy pomóc
obywatelom zainwestować w obniżenie cen energii. Tworzymy szanse dla MŚP. Jest to
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również dobra wiadomość dla rynku pracy w Europie. Te inwestycje można połączyć ze
szkoleniem młodych ludzi w Europie”. Poseł podkreślił, że priorytetami PE są kwestia
finansowania - istotne jest, aby w budżecie były środki na efektywność energetyczną oraz
kwestia implementacji prawnej. Przyznał, że będzie potrzeba wielu wytycznych i informacji
nt. wdrożenia dyrektywy. Na koniec dodał, że dla niego niezrozumiałe jest, że KE w tej
chwili naciska na rząd brytyjski, by przyjął czterokrotnie wyższe stawki VAT na projekty
realizowane w obszarze efektywności energetycznej od opodatkowania na gaz i ropę naftową.

Zdjęcie PE: Deputowany Claude Turmes i komisarz Günther Oettinger podczas debaty w PE.

Komisarz ds. energii Günther Oettinger powiedział, że ze wszystkich europejskich celów
energetycznych i ekologicznych, to efektywność energetyczna jest najbardziej niedocenianym
tematem, choć być może najważniejszym. Z tego względu konieczne było, by obok
zaangażowania na rzecz odnawialnych źródeł energii i obok celu zmniejszenia emisji gazów,
zająć się tematem efektywności energetycznej. Na przestrzeni ostatnich trzech lat
wypracowana została wiążąca polityka ws. efektywności energetycznej. Efektywność
energetyczna ma służyć zmniejszeniu trwonienia energii i ograniczeniu importu źródeł energii
- węgla, gazu, ropy, uranu, etc. Na dłuższą metę KE chce zająć się kwestią kosztów i
wydatków na energię, które muszą zostać zmniejszone. Ponadto, komisarz podkreślił, że
efektywność energetyczna służy obniżeniu poziomu emisji i przyczynia się do odnowienia
klimatu. Co więcej, KE chce wykorzystać kompetencje obywateli (głównie inżynierów) i
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stworzyć nowe miejsca pracy oraz wzmocnić istniejące. Propozycja KE nie szła tak daleko,
jak oczekiwano, bo PE domagał się wiążących celów a KE wprowadziła jedynie wiążące
działania. W negocjacjach z Radą pewne zapisy zostały jeszcze bardziej osłabione.
Podstawowym założeniem jest osiągnięcie celu 20% efektywności energetycznej do 2020 r.
Ważna jest implementacja aktów legislacyjnych w 100% przez państwa członkowskie.
Komisarz wspomniał również o idei konkurencji. KE ma do wykonania trzy zadania: kontrola
implementacji w państwach członkowskich, roczne sprawozdania o postępach w państwach
członkowskich nt. zużycia energii oraz przedstawienie sprawozdania o postępach i co należy
zrobić na poziomie europejskim. Przyznał również, że w kwestii eco design - etykietowania,
trzeba również osiągnąć postęp.
Peter Liese (EPP, Niemcy, Komisja Środowiska) podkreślił, że efektywność energetyczna to
najtańszy sposób na oszczędności i redukcję emisji CO2 z paliw kopalnych. Więcej da się
osiągnąć przy pomocy efektywności niż stawiając na odnawialne źródła energii. Potrzebne
jest wprowadzenie czynników motywacyjnych dla ludności - wsparcia od państwa. Ważne
jest rozwiązanie elementu handlu emisjami - ETS, który nie działa.
Edite Estrela (SD, Portugalia, Komisja ds. Kobiet) podkreśliła, że istotne jest zapewnienie
dostępu kobietom do specjalistycznych zawodów. Powinny uzyskać one zatrudnienie w
miejscach pracy, które powstaną w związku z efektywnością energetyczną. KE powinna
również przyjąć środki i zaproponować działania dla grup społecznych w trudnej sytuacji.
Perspektywa płci powinna zostać wzięta pod uwagę, ponieważ ryzyko ubóstwa wśród kobiet
jest większe niż wśród mężczyzn.
Markus Pieper (EPP, Niemcy) zaznaczył, że ważne są postępy w obszarze energii
odnawialnej i wydajności energetycznej. Wydajność energetyczna nie jest równoznaczna ze
zwiększeniem oszczędności, które mogą zagrozić wzrostowi gospodarczemu w wielu
państwach członkowskich. Oszczędność 3% dla samorządów lokalnych jest ważna. Będzie
mniej
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członkowskich, co jest ważne dla środowiska. W opinii posła niejasny jest wpływ dyrektywy
o efektywności energetycznej na system ETS.
Britta Thomsen (S&D, Dania) powiedziała, że uda się wyjść z kryzysu oszczędzając na
energii. UE wydaje 400 mld EUR na import ropy. Przyznała, że w kryzysie oszczędzamy na
inwestycjach, ale inwestycje energetyczne to dobre inwestycje, bo można stworzyć wiele
zielonych miejsc pracy, m.in. przy izolacji budynków.

3

Fiona Hall (ALDE, Wielka Brytania) zwróciła uwagę na konieczność implementacji
dyrektywy. W jej opinii nadal istniej duża luka, bo zdaniem KE dzięki wprowadzeniu
dyrektywy uzyskamy ok. 50% z planowanych 20% zwiększenia efektywności energetycznej.
Wspomniała o konieczności zapewnienia dodatkowych środków na bojlery. Dodała, że
dyrektywa nawołuje do jej wdrożenia do 2020 r. Konieczne jest przyjęcie map drogowych dla
państw członkowskich do 2050 r.
Satu Hassi (Zieloni, Finlandia) powiedziała, że wszystkie scenariusze klimatyczne pokazują,
że najlepszą metodą ochrony klimatu jest zainwestowanie w oszczędności energetyczne. Te
inwestycje są realizowane bardzo powoli. Bardzo ważne są również inwestycje w
budownictwo.
Vicky Ford (ECR, Wielka Brytania) powiedziała, że potrzebne są stabilne dostawy energii i
mniejsze jej wykorzystanie, jednakże bez zmniejszenia efektywności i bez zmuszania firm do
przenoszenia swojej działalności poza granice UE. Konieczne jest zapewnienie elastyczności
we wprowadzaniu tych systemów oszczędnościowych w państwach członkowskich. Dodała,
że kolejny komisarz ogłasza, że Wielka Brytania nie będzie mogła utrzymać niskiego VATu
na materiały i urządzenia izolacyjne, co oznacza, że promuje się podatkowo tych, którzy
marnotrawią energię a nie tych, którzy ją oszczędzają.
Juozas Imbrasas (EFD, Litwa) powiedział, że jeśli w UE nie da się podnieść bezpieczeństwa
energetycznego i kontrolować kosztów energii, wówczas straci na tym cała gospodarka.
Miloslav Ransdorf (Zjednoczona Lewica, Czechy) podkreślił, że podniesienie wydajności
energetycznej to nie to samo, co oszczędność energetyczna. Konieczne jest włączenie do
implementacji dyrektywy samorządów lokalnych. Rezultaty działań mogą być korzystne dla
tworzenia nowych miejsc pracy - mogą powstać 2 mln nowych miejsc pracy.
Konrad Szymański (ECR, Polska) powiedział, że osiągnięty kompromis rozwiązuje bardzo
wiele problemów, ale nie wszystkie. Jednym z nierozwiązanych problemów jest kwestia
zamówień publicznych. Kryterium efektywności energetycznej w zamówieniach publicznych
musi być zrównoważone przez kryterium cenowe. W jego opinii nie może być tak, że
wysokie rachunki na prąd zamieniamy na bardzo wysokie, nierentowne i niemożliwe do
zwrotu rachunki związane z efektywnością energetyczną. Szkodliwą rolę odgrywa
powiązanie efektywności energetycznej z polityką klimatyczną. Ręcznie stosowane
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administracyjne korygowanie rynku uprawnień do emisji, tylko dlatego, że rynek ten przynosi
nieoczekiwane efekty, jest bardzo złą wiadomością dla przedsiębiorców, uderza w
rentowność biznesu w UE i podważa pewność obrotu prawnego w UE.
Poseł Bendt Bendtsen podkreślił, że ekoprojekty powinny być szerzej stosowane. Wyraził
również zadowolenie z powodu osiągniętego kompromisu. Posłanka Amalia Sartori również
podkreśliła, że zostało osiągnięte jedyne możliwe porozumienie kompromisowe. Dodała, że
państwa członkowskie powinny przyspieszyć procedury, które sprawią, że sektor publiczny
zacznie działać.
Poseł Claude Turmes odniósł się do kwestii implementacji przepisów dotyczących bojlerów
grzewczych i podatku VAT w Wielkiej Brytanii, prosząc komisarza o wyjaśnienie ww.
zagadnienia.
Komisarz Oettinger podsumowując debatę powiedział, że zastanawiano się, czemu UE
podejmuje dzialania legislacyjne w obszarze efektywności energetycznej. Według komisarza
odpowiedź jest jasna - ponieważ UE ma wspólne cele klimatyczne. Efektywność
energetyczna jest instrumentem polityki klimatycznej i wspólnego rynku wewnętrznego. Cele
energetyczne są wspólne - dla PE, KE i Rady. Od momentu decyzji Rady w 2007 r. nie udało
się osiągnąć w UE postępów w obszarze efektywności energetycznej. Jeśli chodzi o wiążące
działania - potrzebne są, by móc zrealizować cel podniesienia o 20% efektywności
energetycznej do roku 2020. W kwestii polityki dotyczącej budynków i oszczędności
energetycznych komisarz przyznał, że w UE mamy z tym problem. Jeśli chcemy
wyremontować budynek przy użyciu najnowszych materiałów, stosować bojlery grzewcze,
itp. to koszty inwestycji spłacą się po 15-25 latach, dzięki niższym opłatom za energię. Jest to
więc inwestycja w przyszłość. Jednak spytał, czemu burmistrz, który chce być teraz wybrany,
ma inwestować w renowację przedszkola w przyszłości? Przed wyborami pojawiają się
jedynie dzialania doraźne a potrzebne są altruistyczne inwestycje na rzecz przyszłych
pokoleń. Z tego względu propozycje na lata 2014 - 2020 powinny uwzględniać te inwestycje.
Państwa członkowskie i regiony powinny korzystać z dostępnych środków w budżecie UE.
Wzmocnienie i dofinansowanie budżetów samorządów lokalnych ma duże znaczenie dla
odnowienia substancji mieszkaniowej. Odnosząc się do kwestii bojlerów, komisarz
podkreślił, że za kilka tygodni pojawią się odpowiednie propozycje w tej sprawie. Komisarz
jest gotowy do rozmów bilateralnych na ten temat.
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Komisarz przyznał również, że kwestia podatku VAT jest bardzo delikatna. Byłoby dobrze,
gdyby kupowano odpowiednią technologię oszczędzającą energię i z tego względu powinny
istnieć ku temu bodźce podatkowe. Pojawia się również kwestia interpretacji istniejących
zapisów prawnych. Komisarz przyznał, że KE nie ma zbyt wielkiej możliwości działania w
kwestii urządzeń służących oszczędzaniu energii, czego dotyczyło pytanie posła Turmesa ws.
podatku w Wielkiej Brytanii.
Odnosząc się do systemu ETS komisarz podkreślił, że gdy go wprowadzano, były z nim
związane pewne oczekiwania. Przede wszystkim chodziło o wprowadzenie bodźców
rynkowych do redukowania emisji CO2. Po drugie - chodziło również o rozpoczęcie
inwestycji w gospodarcze energetycznej w sektorze publicznym i prywatnym. Po trzecie –
system ETS miał na celu stworzenie nowych źródeł dochodów, by odpowiednio finansować
niektóre nowe działania. Dochody z ETS w latach 2006-2011 wynosiły przeciętnie 16-18
EUR. Teraz wynoszą jedynie 6-8,5 EUR. To nie jest dobry sygnał dla rynku, by motywować
rynek do zmniejszania emisji CO2. W lipcu KE przedstawiła propozycję i zadecydowała, że
pewne ilości emisji CO2, które miały być udostępnione do 2020 r., zostaną udostępnione
wcześniej, aby doszło do zmiany w strukturze popytu i podaży i aby zapewnić odpowiednie
bodźce rynkowe. Pojawił się kontrargument, że narusza to zaufanie i bezpieczeństwo
planowania. Komisarz przyznał, że przy cenie 6 EUR cele dotyczące 20% redukcji emisji
CO2 w 2020 nie zostaną osiągnięte. Przy zaproponowanych zmianach w systemie ETS te
udostępnione ilości powinny być wystarczające by osiągnąć 20% cel redukcji emisji CO2 do
2020 r. Trzeba się zastanowić, jakie konkretne ilości na kolejne lata mają być wprowadzone
na rynek. Chodzi o osiągnięcie trwałego rozwiązania problemu, o zmniejszenie emisji a nie
tylko o opóźnienie tego procesu.
Komisarz zwrócił również uwagę na fakt, że emisje CO2 są nie tylko problemem UE, ale też
jest to problem zewnętrzny. System ETS został stworzony po to, by rozwiązać problem
europejski i UE oczekiwała, że inne kraje pójdą za Unią Europejską. Na razie tak się nie stało.
Jedynie Australia chce ograniczać emisje, choć w niewielkim stopniu. W kampanii wyborczej
w USA temat CO2 nie odgrywa żadnej roli. Ten, kto wygra wybory - nie będzie miał
większości w amerykańskim kongresie, by móc realizować cele redukcji. Chiny, Rosja i Indie
nie chcą uczestniczyć w tym procesie. UE ma 580 mln obywateli, ale odpowiada jedynie za
11% emisji CO2 i nie ma partnera do podejmowania wspólnych działań. Stąd pojawia się
pytanie, jak postępować dalej, jak przekonać innych. Istniejące ustawodawstwo w Europie
sprawia, że Europa staje się innowacyjna, nie szkodzi to gospodarce, osiągnęła te cele bez
wielkiej biurokracji. Jednak w swoich działaniach pozostaje osamotniona. Na koniec
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komisarz powiedział, że za dwa lata przedstawione zostanie sprawozdanie o postępach w tej
dziedzinie.
Poseł Claude Turmes podkreślił, że w roku 2007 kanclerz Merkel przedstawiła cel
zwiększenia o 20% efektywności energetycznej. W kwietniu 2013 państwa członkowskie
będą musiały przedstawić plany krajowe dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej.
Jeśli tego nie zrobią, otwarta zostanie dyskusja na temat wprowadzenia celów wiążących.
Poseł podkreślił, że „w państwach takich, jak Holandia, Irlandia, Polska, Francja - cele te były
negocjowane w górę, podczas gdy inne kraje negocjowały w dół”. Jeśli chodzi o eco design w opinii posła konieczne jest stworzenie forum do dyskusji. Wspomniał również o
konieczności wykorzystania funduszy strukturalnych w obszarze efektywności energetycznej.
Jeśli usprawniony zostanie system ETS, wówczas doprowadzi to do osiągnięcia przychodów
dla państw członkowskich w wysokości 120 mld EUR. Zatem w jego opinii kwestia
reinwestycji w Europie wiąże się z tym, by ETS był systemem sprawnym.

2. ENERGETYKA – Główne założenia dyrektywy nt. efektywności energetycznej,
przyjętej przez PE
Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, którą w dniu 11 września br. przyjął
Parlament Europejski, wprowadzi obowiązek wdrożenia działań zapewniających oszczędne
gospodarowanie energią, w tym modernizację budynków administracji publicznej, lepsze
gospodarowanie energią przez jej dystrybutorów i dostawców oraz obowiązkowe audyty
energetyczne dla dużych firm. Zmniejszenie zużycia energii o 20% mogłoby zaoszczędzić 50
miliardów euro rocznie. Wartość importu energii przez UE to 400 mld euro rocznie.
•

Obowiązek modernizacji budynków instytucji rządowych

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek odnawiania każdego roku 3%
całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków będących własnością
instytucji rządowych lub przez nie zajmowanych.
Współczynnik 3% oblicza się w oparciu o całkowitą powierzchnię pomieszczeń w budynkach
o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 500 m2 (a od 9 lipca 2015 roku ponad 250 m2).
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Państwa członkowskie będą jednak mogły zastosować inne środki, w tym gruntowne
renowacje i środki wpływania na zmianę zachowań użytkowników, które pozwolą na
osiągnięcie porównywalnych oszczędności energii.
•

Oszczędności przedsiębiorstw energetycznych

Na dystrybutorów energii oraz przedsiębiorstwa obrotu nałożony zostanie obowiązek
oszczędności każdego roku - począwszy od 2014 do końca 2020 roku - w wysokości 1,5%
rocznego wolumenu sprzedaży energii odbiorcom końcowym (uśrednionej w najpóźniejszym
trzyletnim okresie przed dniem 1 stycznia 2013 roku). Wolumen sprzedaży energii zużytej
w transporcie może być częściowo lub w pełni wyłączony z tego obliczenia. Państwa
członkowskie zadecydują, jak obliczona wielkość nowych oszczędności będzie rozłożona
w czasie.
•

Audyty energetyczne

Wszystkie duże przedsiębiorstwa zostaną zobowiązane do przeprowadzania audytów
energetycznych raz na cztery lata. Audyty energetyczne będą przeprowadzane przez
wykwalifikowanych, akredytowanych ekspertów i nadzorowane przez niezależne organy na
podstawie przepisów krajowych.
Małe i średnie firmy nie będą musiały przeprowadzać audytów, choć państwa członkowskie
powinny opracować programy zachęt do poddawania się także przez nie audytom
energetycznym, a następnie do wdrażania sporządzonych w ich wyniku zaleceń.
•

Finansowanie

Dyrektywa przewiduje zapisy umożliwiające stworzenie programów finansowania działań na
rzecz zwiększania efektywności energetycznej.
•

Co dalej?

Dyrektywa wejdzie w życie 20. dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, a
kraje członkowskie będą miały 18 miesięcy na wdrożenie jej zapisów. Obowiązek audytów
energetycznych wprowadzony zostanie począwszy od trzeciego roku obowiązywania zapisów
dyrektywy.
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Przyjęty tekst
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

3. ENERGETYKA - Główne założenia dyrektywy nt. lepszej koordynacji zewnętrznej
polityki energetycznej Unii Europejskiej, przyjętej przez PE
Parlament Europejski przyjął w dniu 13 września br. przepisy o wymianie informacji o
umowach na dostawy energii. Przepisy zostały przyjęte stosunkiem głosów 369 za, przy 240
głosach sprzeciwu i 14 głosach wstrzymujących się. Zieloni i Socjaliści byli przeciw
przyjęciu tej legislacji, ponieważ uznali zapisy za rozwodnione wobec propozycji KE, która
chciała, by kraje UE ujawniały nie tylko ratyfikowane, ale też negocjowane umowy. W
głosowaniu przepadły poprawki Zielonych i Socjalistów, którzy chcieli uczestnictwa KE w
negocjacjach, oraz by kraje naradzały się (z KE) przed negocjacjami.
Ustawodawstwo pozwoli Komisji Europejskiej na zbadanie, czy wszystkie ww. umowy są
zgodne z prawem Unii Europejskiej, ale także umożliwi Komisji, w celu wsparcia państw
członkowskich, na ich wniosek, w przypadkach takich jak ten w 2010, kiedy to Komisja
wsparła wniosek Polski o dostęp do polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, który jest
częściowo własnością rosyjskiego giganta gazowego Gazpromu.
•

Kontekst

We wrześniu ub.r. Komisja Europejska zaproponowała stały mechanizm wymiany informacji
o międzyrządowych umowach w dziedzinie energii, także tych negocjowanych. Rządy
musiałyby udostępniać KE ważniejsze negocjowane umowy. Na taki zapis nie zgodziły się
kraje UE, a Zieloni i Socjaliści nie zaakceptowali przegłosowanego kompromisu, który
zakłada dobrowolne dzielenie się z KE informacjami o negocjowanych umowach i
ewentualne zapraszanie jej do stołu negocjacyjnego.
•

Przyjęte rozwiązania

Ostatecznie obowiązkowa wymiana informacji będzie dotyczyć ratyfikowanych już
międzyrządowych umów na dostawy energii. Co więcej, kraje mogą zastrzec, że nie chcą
dzielić się z innymi krajami UE całymi umowami, a tylko ich streszczeniem, jeśli uznają ich
treść za poufną.
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Kraje UE mogą natomiast, jeśli zechcą, poinformować KE o nowych umowach przed lub w
czasie ich negocjacji. Wówczas Komisja - na prośbę kraju UE lub z własnej inicjatywy, ale za
zgodą kraju - może zasiąść przy stole negocjacyjnym w roli obserwatora i doradcy. KE wzięła
raz udział w negocjacjach: polskiej międzyrządowej umowy z Rosją na dostawy gazu w 2010
r. Zaowocowało to zmianą niektórych zapisów tej umowy, które wzbudziły wątpliwości KE.
Ponadto przegłosowane przez PE przepisy przewidują, że kraje UE, gdy mają wątpliwości, co
do zgodności zapisów negocjowanych umów z unijnym prawem, mogą przesłać KE tekst
umowy przed zamknięciem rozmów z dostawcą. W takim przypadku, KE będzie mieć 4
tygodnie na wydanie opinii.
Mimo kontrowersji związanych z zarzucanym rozwodnieniem zapisów, chwalił je
sprawozdawca PE. Zadowolenie z przyjęcia przepisów o wymianie informacji wyraził też
komisarz UE ds. energii Günther Oettinger, który wskazał jednak, że zapisy mogłyby być
bardziej ambitne; zapowiedział też monitoring ich wdrażania przez kraje UE.
„UE jest bardzo zależna od importu energii. W sektorze gazowym import stanowi 60 proc.
konsumpcji, a w ropie naftowej - 80 proc. W interesie europejskich konsumentów jest, by UE
mówiła jednym głosem wobec zewnętrznych dostawców. Doprowadzi to do większej
koordynacji wśród krajów UE i niższych cen dla konsumentów” - powiedział sprawozdawca
PE, Krisjanis Karins (EPP, Łotwa).
„Decyzja w sprawie międzyrządowych umów w dziedzinie energii jest pierwszym krokiem w
kierunku zapewnienia przejrzystości, solidarności i spójności z zasadami rynku
wewnętrznego. Będziemy monitorować skuteczność tej legislacji i nadal zachęcać do
ambitniejszego podejścia w odpowiedzi na wyzwania UE i zgodnie z długofalowymi celami
w dziedzinie polityki energetycznej” - oświadczył komisarz Oettinger.
O wspólne stanowisko UE wobec dostawców energii od czasu kryzysu gazowego z początku
2009 roku apelowała Polska. Dotąd kraje UE musiały informować KE jedynie o podpisanych
umowach i tylko gazowych. Uchwalone przepisy o wymianie informacji wchodzą w życie
zaraz po opublikowaniu ich w oficjalnym dzienniku UE.
W ciągu trzech miesięcy od wejścia ich w życie, kraje UE muszą dostarczyć KE wszystkie
swoje obowiązujące międzyrządowe umowy energetyczne z państwami trzecimi. Potem KE
będzie miała 9 miesięcy na poinformowanie rządów, czy ma jakieś wątpliwości, co do
zgodności tych umów z prawem UE np. w dziedzinie konkurencyjności. 4 września KE
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uruchomiła dochodzenie wobec Gazpromu w związku z podejrzeniem, że łamał on te zapisy
w swoich umowach z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w umowie z Polską.
W celu zapewnienia skuteczności tego prawa, posłowie wprowadzili dla Komisji wymóg
przedkładania sprawozdań Parlamentowi i Radzie, co trzy lata, na temat wszystkich nowych
umów energetycznych i przedłożenia do dnia 1 stycznia 2016 r. sprawozdania na temat
stosowania niniejszej decyzji, w którym KE ma dokonać oceny, czy zakres niniejszej decyzji i
przyjęte procedury są odpowiednie dla zapewnienia zgodności umów międzyrządowych z
prawem UE oraz czy zapewniają wysoki poziom koordynacji wśród państw członkowskich.

4. ENERGETYKA – Debata nt. stanu zaawansowania wdrażania dorobku prawnego z
zakresu rynku energii (trzeci pakiet)
W dniu 11 września podczas sesji w Strasburgu odbyła się debata z komisarzami:
Güntherem Oettingerem (komisarz ds. energii) i Joaquínem Almunią (komisarz ds.
konkurencji) na temat postępów w obszarze trzeciego pakietu energetycznego.
Komisarz Joaquin Almunia odpowiadał na pytania europosłów związane m.in. z
uruchomionym 4 września przez Komisję Europejską postępowaniem antymonopolowym
wobec Gazpromu. KE ma sprawdzić, czy rosyjski koncern gazowy nie nadużywa dominującej
pozycji na rynku dostaw gazu do Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie debaty komisarz
Almunia powiedział, że stosowana przez Gazprom formuła cenowa w kontraktach z krajami
Europy Środkowo-Wschodniej jest przestarzała i nieuzasadniona rynkowo, bo światowy
rynek zmieniło nadejście gazu łupkowego i gazu LNG.
„Po pierwsze, uważamy, że są poważne wątpliwości w sprawie możliwych naruszeń, gdy
chodzi o fragmentaryzację rynku zakazami zawartymi w umowach Gazpromu z
operatorami działającymi na rynku UE” - powiedział komisarz Almunia. Wyjaśnił, że chodzi
o zakaz reeksportu gazu otrzymanego od Gazpromu, zawarty w długoterminowych
umowach krajów regionu z rosyjskim koncernem.
„Druga sprawa dotyczy indeksacji cen gazu zawartej w długoterminowych umowach
gazowych. Uważamy, że warunki, które panowały na rynku gazowym kilka dekad temu,
drastycznie się zmieniły” - zaznaczył komisarz. Dodał, że warunki na światowym rynku gazu
zmieniły się głównie ze względu na powstanie spotowego rynku gazu (krótkoterminowe
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kontrakty na dostawy gazu, głównie LNG dostarczanego statkami) oraz pojawienie się
gazu łupkowego.
„To oznacza, że nie ma już takiego uzasadnienia jak w przeszłości dla indeksacji cen gazu w
długoterminowych umowach i zgodnie z naszymi analizami nie odpowiada ona na potrzeby
rynku” - powiedział komisarz. Dodał, że na unijnym rynku ceny powinny kształtować
głównie czynniki popytu i podaży.
Tymczasem Gazprom argumentuje, że jego formuła cenowa zapewnia inwestycje w sieć
przesyłową gazu. Stosowana przez niego indeksacja polega na uzależnieniu ceny gazu od
ceny ropy.
„Uważamy, że te klauzule i warunki w długoterminowych umowach (z Gazpromem) są
barierą wejścia na rynek dla konkurentów” - podsumował komisarz Almunia i zapewnił,
że KE będzie zawsze reagować, gdy będą naruszane zapisy traktatu UE gwarantujące
konkurencyjny rynek. Zapewnił, że KE rozmawia ze wszystkimi uczestnikami rynku, a nie
tylko ze spółkami związanymi z Gazpromem, oraz że wymóg stosowania zasad konkurencji
jest niezależny „od narodowości biznesu”. „To, czym się zajmujemy to wpływ, jaki ten biznes
ma na rynek” - zaznaczył. Zaznaczył, że nie interesuje go ani akcjonariat, ani struktura
danej firmy, ale skutki jej dzialania na rynku wewnętrznym UE i ochrona dobrego
funkcjonowania rynku w sektorze energetyki.
Tymczasem komisarz UE ds. energii Günther Oettinger poinformował, że niektóre kraje UE
mają problemy z wdrażaniem III pakietu energetycznego, który liberalizuje m.in. rynek gazu i
nie wykluczył pozwów przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Największe opóźnienia we
wdrażaniu dyrektywy gazowej w ramach pakietu mają Cypr i Słowacja, która jednak
zapewnia, że odpowiednie prawo weszło u niej w życie 1 września tylko nie poinformowała
jeszcze o tym KE. Ponadto części zapisów dyrektywy nie wdrożyły jeszcze: Bułgaria,
Finlandia, Litwa, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania.
Obecnie dochodzenie KE obejmuje dostawy gazu do ośmiu krajów UE: Polski, Czech, na
Słowację, Węgry, do Bułgarii, Estonii, na Litwę i Łotwę. We wrześniu ubiegłego roku KE
przeprowadziła inspekcje w 20 firmach z 10 krajów regionu. Inspektorzy KE odwiedzili m.in.
PGNiG, państwowego operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System i polsko-rosyjską
spółkę EuRoPol Gaz, właściciela polskiego odcinka tranzytowego gazociągu jamalskiego do
Niemiec. Komisja przyznała, że jedną z przyczyn uruchomienia postępowania wobec
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Gazpromu jest utrzymywanie się wysokich cen gazu w Europie Środkowo-Wschodniej,
także w Polsce, pomimo kryzysu i spadku cen w Europie Zachodniej.
Odnosząc się do kwestii ekspertyz ws. gazu łupkowego, komisarz Oettinger przyznał, że jest
wiele ekspertyz zamawianych przez różne firmy, jednak eksperci KE są niezależni.

Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska1

1

Na podstawie debat w PE, informacji prasowych PE i PAP.
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