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O graniczenia objęły również 
Polskę, gdzie dostawy z Ro-
sji spadły o 70 proc.1 Aby 

w przyszłości uniknąć podobnych 
sytuacji kryzysowych, państwa człon-
kowskie UE planują wspólne działania 
w celu stworzenia bezpiecznych i pew-
nych tras dostaw surowców energetycz-
nych.2 Czy Polska prezydencja w UE 
mogłaby przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego Euro-
py i nadać nowy wymiar unijno-rosyj-
skiemu dialogowi energetycznemu?

Wprowadzenie

Wkrótce po upadku Związku Ra-
dzieckiego przedsiębiorstwa europej-
skie dokonały znacznych inwestycji 
w rosyjskim sektorze energetycznym.3 
Obecnie to rosyjskie przedsiębiorstwa 
energetyczne inwestują coraz więcej 
na terenie UE. Relacje z Federacją 
Rosyjską są kluczowym elementem 
polityki zewnętrznej UE w aspekcie 
polityki energetycznej i surowców 
energetycznych.4 Dwustronne sto-
sunki charakteryzują się współzależ-
nością dotyczącą podaży, popytu, 
inwestycji i wiedzy specjalistycznej. 
Zużycie ropy naftowej i gazu w Euro-
pie gwałtownie wzrosło na przestrzeni 
ostatnich dziesięciu lat. Od początku 
lat sześćdziesiątych głównym źródłem 
energii w gospodarkach europejskich 
była ropa naftowa.5 Fo
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1 stycznia 2009 r. Rosja kolejny raz zakręciła kurek z gazem na Ukrainę. Decyzja 
ta była skutkiem braku porozumienia dotyczącego cen surowca. W wyniku kryzysu 
Rosja wstrzymała dostawy błękitnego paliwa aż do 10 państw członkowskich Unii 
Europejskiej (Austria, Bułgaria, Czechy, Francja, Grecja, Słowacja, Słowenia, Rumunia, 
Węgry i Włochy) oraz Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Macedonii, Mołdawii, Serbii. 
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Rosja jest kluczowym partnerem gospo-
darczym UE. Zarówno w imporcie, jak 
i eksporcie plasuje się na trzecim miej-
scu. Największy udział w imporcie z Ro-
sji stanowią surowce energetyczne – 57 
proc. W 2010 r. surowce energetyczne 
stanowiły ok. 45 proc. rosyjskiego eks-
portu do UE.6 Rosja jest największym, 
obok Arabii saudyjskiej, producentem 
i eksporterem ropy naftowej. W 2004 r. 
uzależnienie państw Wspólnoty Euro-
pejskiej osiągnęło najwyższą wartość – 
67 proc. ogólnego zużycia energii, pod 
koniec dekady ustabilizowało się na po-
ziomie 45 proc.7 Ponad 4/5 zużywanej 
w UE ropy pochodzi z krajów trzecich, 
w 2010 r. 2/3 ropy pochodziło z kra-
jów OPEC. jeśli chodzi o gaz ziemny, 
którego zużycie pokrywane jest w 1/3 
z importu, jego głównym dostawcą od 
lat osiemdziesiątych jest Rosja. Posiada 
ponad 20 proc. znanych światowych 
rezerw gazu oraz 5 proc. wszystkich 
odkrytych złóż ropy. sektor energetycz-
ny i metalurgiczny stanowi ok. 20 proc. 
rosyjskiej gospodarki, jednak zatrudnia 
zaledwie 2 proc. całej siły roboczej.8 
W 2009 r. Rosja produkowała 9,98 mln 
baryłek ropy dziennie, co stanowiło 
12,6 proc. światowej produkcji.9 Eksport 
stanowił ponad 50 proc. wydobytego 
surowca (5,17 mln baryłek dziennie). 
Rezerwy rosyjskiej ropy naftowej na po-
czątek 2011 r. szacuje się na 79 mld ba-
ryłek – 6,4 proc. światowych zasobów.10 
Natomiast w przypadku gazu ziemnego 
Rosja w 2010 r. wyeksportowała 173 
mld m3, a zasoby błękitnego surow-
ca określa się na 44,65 bln m3 – 25,2 
proc. światowych rezerw (2009 r.).11 To 
w Rosji znajduje się drugie największe 
na świecie pole gazu ziemnego – Uren-
goy, szacowane na 10 200 mld m3. Roz-
poczęty w 2000 r. dialog energetyczny 
pomiędzy Unią a Rosją umożliwia na 
szczeblu politycznym i eksperckim pro-
pagowanie współpracy i rozwiązywanie 
kluczowych problemów.12 

Polski kontekst

Obecnie ponad 80 proc. surowców 
energetycznych niezbędnych dla funk-
cjonowania polskiej gospodarki pocho-
dzi z jednego źródła, z Rosji i zależnych 
od niej dostawców z byłych republik 
ZsRR13. Członkostwo Polski w UE wy-
maga określonych działań dostosowaw-
czych i realizacyjnych w obszarze poli-
tyki energetycznej. W praktyce jednak 

nadrzędność ustaleń i zaleceń instytucji 
UE w tak newralgicznych dziedzinach 
jak energetyka nie zawsze bywa prze-
strzegane, i to nie tylko w Polsce.14 stąd 
też, pomimo podejmowanych kolej-
nych prób wprowadzenia wspólnej 
polityki energetycznej, zasadniczym 
problemem pozostaje wciąż osiągnię-
cie jej korelacji z interesami i polityką 
poszczególnych państw członkowskich. 
Przyjęte przez rząd dokumenty: „Poli-
tyka energetyczna Polski do 2030 r.” 
i założenia do „Narodowego Planu 
Rozwoju na lata 2007–2013” w swych 
podstawowych, strategicznych celach 
są zgodne z kierunkami tej polityki pro-
ponowanymi przez UE.15 
Nadrzędną sprawą dla bezpieczeństwa 
energetycznego Polski, warunkującą 
w znacznej części realizację nakreślo-
nej polityki energetycznej, jest zróżni-
cowanie (dywersyfikacja) dostaw ropy 
i gazu. Priorytetami obecnego rządu 
są: budowa elektrowni atomowych 
i gazoportu w Świnoujściu, rozbudo-
wa magazynów gazu ziemnego i ropy, 
zwiększenie wydobycia gazu ze źródeł 
krajowych (w tym gazu niekonwen-
cjonalnego z łupków) i budowa połą-
czeń do zachodnich systemów prze-
syłowych. Gazport w Świnoujściu ma 
przyjmować od 2014 r. rocznie około 
2,5 mld m3 gazu skroplonego (LNG), 
głównie z kataru i Algierii.16 jeszcze 
większe nadzieje wiążemy z gazem 
łupkowym, który może poprawić nasz 
bilans energetyczny i uniezależnić Pol-
skę od importu gazu. Polska jest obec-
nie jednym z najbardziej atrakcyjnych 
rynków poszukiwań złóż gazu ziemne-
go w łupkach w Europie.17 Według nie-
dawno opublikowanego raportu ame-
rykańskiej Agencji Informacji ds. Energii 

(EIA) zasoby gazu łupkowego w Polsce 
szacuje się na 5,3 bln m3, co daje Polsce 
pierwsze miejsce wśród objętych bada-
niami państw europejskich; przy obec-
nym rocznym zużyciu gazu zasoby te 
wystarczyłyby na ponad 300 lat.18 
W świetle powyższego należy podkre-
ślić, że ważnym elementem przyczynia-
jącym się do zwiększenia solidarności 
energetycznej kontynentu jest wypra-
cowanie spójnej zewnętrznej polityki 
energetycznej oraz skoordynowanie 
działań na poziomie UE-27. Zdaniem 
komisarza UE ds. energii Guenthera 
Oettingera – Polska dobrze koordynu-
je agendę energetyczną podczas swo-
jej prezydencji. Polska jest szczególnie 
predestynowana do zajęcia się tematy-
ką zewnętrznej polityki energetycznej 
Unii – powiedział.19 Postęp w dzie-
dzinie europejskiego bezpieczeństwa 
energetycznego to jeden z priorytetów 
polskiej prezydencji w UE.20 jak poin-
formował wicepremier Waldemar Paw-
lak, bez silnej i spójnej polityki w dzie-
dzinie zewnętrznej polityki energetycz-
nej, UE nie będzie w stanie utrzymać 
swojej pozycji na światowym rynku.21 
Ustalenie kwestii zewnętrznej polityki 
energetycznej Wspólnoty jest koniecz-
ne m.in. ze względu na ostatnie wy-
darzenia w państwach basenu morza 
Śródziemnego. W okresie polskiej pre-
zydencji uregulowania będą wymagały 
relacje z takimi krajami, jak Libia, Algie-
ria, Tunezja, maroko. Na szczycie Rady 
Europejskiej w grudniu 2011 r. Polska 
przedstawi konkretne propozycje.22

Polskę bardzo interesują także dalsze 
prace nad rozporządzeniem o integral-
ności i transparentności rynku energii. 
Na początku marca 2011 r. Polska prze-
kazała w ramach konsultacji społecz-

Źródło: Bloomberg, Ministerstwo Energii Rosji.

Rys. 1. Wydobycie ropy naftowej w Rosji
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nych do kE swoje propozycje nowych 
rozwiązań w tym obszarze. Zamknię-
ciem pierwszego etapu prac będzie 
debata na temat wymiaru zewnętrznej 
polityki energetycznej UE, którą Polska 
chce przeprowadzić podczas posie-
dzenia Rady UE ds. Transportu, Teleko-
munikacji i Energii (TTE) we wrześniu 
2011 r. we Wrocławiu. W październiku 
w Wiedniu odbędą się obchody 5-lecia 
istnienia Europejskiej Wspólnoty Ener-
getycznej (EWE). Uroczystość tę Polska 
mogłaby wykorzystać do merytorycznej 
pracy i przygotowań do rozmów z Ro-
sją – tradycyjnie podstawowym dostaw-
cą surowców paliwowych dla UE. 
Okres polskiej prezydencji to także re-
alizacja założeń kluczowego dokumen-
tu UE w sprawie energii tzw. energy road 
map 2050.23 Zawiera ona długookreso-
we wytyczne co do przyszłego kształtu 
europejskiego mixu energetycznego, 
konsumpcji energii oraz zwiększania 
efektywności energetycznej. Na po-
czątku marca komisja Europejska przy-
jęła plan obniżania unijnych emisji CO2 
o 80 proc. w 2050 r.24 Potwierdziła cel 
redukcji emisji do 2020 r. o 20 proc., 
nie wykluczając, że może to być 25 
proc., jeśli kraje poprawią wydajność 
energetyczną i zwiększą udział energii 
odnawialnej. Dokument określa tzw. 
kroki milowe na drodze ograniczenia 
emisji o 80 proc. w 2050 r.: redukcja 
emisji o 40 proc. już w 2030 r. i o 60 
proc. w 2040 r.25 Na czerwcowym 
szczycie ministrów środowiska Polska 
jako jedyny kraj zablokowała konkluzje 
rady, nie zgadzając się na żadne kroki 
milowe na ścieżce redukcji emisji do 
2050 r.26 W projekcie dokumentu pod-
kreślono strategiczną rolę, jaką Rosja 
odgrywa pod względem geopolitycz-
nym i bezpieczeństwa zarówno na po-
ziomie globalnym, jak i regionalnym. 

Integracja energetyczna 
Europy

Przez wiele lat polityka energetyczna nie 
była priorytetem integrujących się państw. 
kiedy tworzono Wspólnotę Europejską, 
nie zastanawiano się nad wspólną poli-
tyką energetyczną. Ramy instytucjonalne 
stworzono tylko dla sektora węglowego 
(Europejska Wspólnota Węgla i stali) oraz 
dla sektora energii atomowej (Europejska 
Wspólnota Energii Atomowej). Dopiero 
w 1964 r. państwa członkowskie Wspól-
noty Europejskiej podpisały protokół 

w sprawie podjęcia kroków w stronę 
wspólnej polityki energetycznej, a na 
jego podstawie Rada UE opracowała 
w 1969 r. wstępne podstawy tej polity-
ki. W wyniku pogłębiającego się kryzysu 
energetycznego 17 grudnia 1973 r. Rada 
UE powołała do życia komitet Energe-
tyczny, którego zadaniem było przygoto-
wanie dla komisji Europejskiej projektów 
uchwał w zakresie polityki energetycznej 
oraz kontrolowanie wprowadzania w ży-
cie przez państwa członkowskie środków 
polityki energetycznej wypracowanych 
przez WE.27

Dopiero w listopadzie 1983 r. Rada 
ministrów Gospodarki Energetycznej 
przyznała Wspólnocie pełnomocnictwo 
do prowadzenia samodzielnej polityki 
energetycznej. Następnie komisja WE 
w raporcie „Rynek wewnętrzny ener-
gii” (maj 1988 r.) ujęła w formie progra-
mu wiele inicjatyw, w tym liberalizację 
europejskiego rynku energetycznego, 
zwłaszcza w sektorze węgla i elektrycz-
ności. Zrozumiano, że w celu wzmoc-
nienia polityki energetycznej należy 
usprawnić współpracę między krajami 
członkowskimi UE oraz korelacje mię-
dzy polityką wewnętrzną i zewnętrzną. 
Przy rozwijaniu wspólnej polityki ener-
getycznej zaczęto uwzględniać bezpie-
czeństwo, potrzeby i interesy energe-
tyczne państw członkowskich.28

Idea nowej polityki energetycznej zro-
dziła się na skutek kryzysu gazowe-
go z 2006 r. 1 stycznia 2006 r. Rosja 
wstrzymała dostawy gazu ziemnego 
na Ukrainę, co było wynikiem sporu 
między tymi krajami dotyczącego ceny 
gazu oraz opłat tranzytowych. Pomimo 
że został szybko zażegnany (4 stycznia 
2006 r. wznowiono dostawy) to kraje 
Unii Europejskiej odnotowały zmniej-
szenie rosyjskich dostaw. kryzys naj-
bardziej dotknął Węgry, gdzie spadek 
ten wyniósł 40 proc., Austrię, słowację 
i słowenię (spadek o 33 proc.). Do-
stawy do Francji zmalały o 25 proc., 
Włoch 24 proc., Rumunii 20 proc., 
Polski 14 proc.29 26 stycznia 2006 r. 
austriacka prezydencja UE przedstawiła 
notę dotyczącą kwestii energetycznych 
w celu przedyskutowania ich na wio-
sennym szczycie Rady Europejskiej 23 
marca 2006 r. W konkluzji tej prezy-
dencji zwrócono uwagę na wzrastają-
ce uzależnienia od importu surowców 
energetycznych, rosnące ich ceny oraz 
zagrożenia dla dostaw. Postanowiono, 
że Unia Europejska musi skoncentro-
wać się na trzech elementach: bezpie-
czeństwie, konkurencyjności i ochronie 
środowiska. Postanowiono również 
pogłębić energetyczny dialog z Rosją. 
W lipcu 2006 r. rozpoczęto negocja-
cje nad nowym układem regulującym 

Źródło: www.cire.pl.

Rys. 2. Mosty energetyczne Polski z systemami krajów sąsiednich
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relacje UE – Rosja.30 Rozmowy zostały 
jednak zablokowane przez Polskę.

Kontrowersyjna karta

Unia Europejska w rozmowach z Rosją 
koncentruje się na: otwarciu rosyjskie-
go rynku energii, ochronie środowiska 
naturalnego, bezpieczeństwie nuklear-
nym oraz kwestiach związanych z ra-
tyfikacją Traktatu Karty Energetycznej. 
Podstawą prawną stosunków UE z Ro-
sją jest Układ o partnerstwie i współ-
pracy z czerwca 1994 r., który wszedł 
w życie 1 grudnia 1997 r. Po upływie 
10 lat, na które początkowo została za-
warta, umowa jest automatycznie prze-
dłużana co roku, o ile żadna ze stron 
jej nie wypowie. Dokument ten określa 
podstawowe wspólne cele stron i ramy 
instytucjonalne dla kontaktów dwu-
stronnych, a także stwarza przestrzeń 
do wspólnych inicjatyw i dialogu w wie-
lu dziedzinach. Leżąca u jej podstaw 
idea partnerstwa ma wzmocnić m.in. 
więzi handlowe i gospodarcze. Umo-
wa ustanowiła ramy instytucjonalne dla 
regularnych konsultacji pomiędzy UE 
a Federacją Rosyjską. W czerwcu 1999 
r. UE przyjęła po raz pierwszy wspólną 
strategię Unii wobec Rosji.
W energetycznych stosunkach gospo-
darczych między moskwą i Brukselą 
istnieje wiele nierozstrzygniętych pro-
blemów. Niestety przełomem nie stał 
się czerwcowy szczyt UE – Rosja w Niż-
nym Nowogrodzie, który zdominowała 
kwestia wwozu unijnych warzyw do 
Rosji w związku z falą zarażeń bakteria-
mi E. coli.31 Tylko sporadycznie wspo-
mniano o perspektywach współpracy 
energetycznej i nowych umowach na 
dostawy gazu i ropy dla krajów człon-
kowskich.32 Więcej problematyce ener-
gii poświęcono na posiedzeniu komite-
tu Współpracy Parlamentarnej, swojego 
rodzaju szczyty parlamentarne na szcze-
blu Rosja – UE. Zdaniem rosyjskiego 
senatora Wasilija Lichaczowa obecnie 
w stosunkach między Rosją i Unią Eu-
ropejską nadszedł czas na podejmowa-
nie decyzji o kluczowej wadze w imię 
przyszłego strategicznego rozwoju na-
szej współpracy.33 Dotyczy to dialogu 
między Rosją i Unią Europejską w za-
kresie bezpieczeństwa energetycznego. 
jednym słowem, energia słów powinna 
uzyskać postać konkretnych kroków. 
kością niezgody w stosunkach wzajem-
nych między Rosją i Unią Europejską sta-

ła się Karta Energetyczna.34 Traktat Karty 
Energetycznej nie tylko wprowadza do-
datkowe (wobec tych funkcjonujących 
w UE i krajach trzecich) reguły, ale też 
część jego zapisów i trudność w faktycz-
nej egzekucji zobowiązań budzi zastrze-
żenia Rosji, która w 2009 r. zrezygnowa-
ła z członkostwa w Karcie Energetycznej. 
Ponadto nie wszystkie państwa europej-
skie podpisały i ratyfikowały ten doku-
ment. Te, które to zrobiły, na przykład 
Ukraina, ani myślą respektować ustalenia 
tego dokumentu35. 
Z uwagi na nieratyfikowanie przez Ro-
sję Traktatu Karty Energetycznej powo-
łano stałą Radę Partnerstwa UE – Rosja 
ds. Energii. Rosja sprzeciwia się klauzuli 
regionalnej, która traktuje obszar Unii 
Europejskiej jako jednolite terytorium. 
Powoduje to, że transport przez kraj 
Unii Europejskiej nie jest traktowany 
jako tranzyt. kolejną kwestią sporną jest 
prawo pierwszej odmowy regulujące do-
stęp do sieci przesyłowych w przypadku 
braku wystarczającej zdolności transpor-
towych dla wszystkich chętnych. Rosja 
stoi na stanowisku, że pierwszeństwo 
powinny uzyskać przedsiębiorstwa, któ-
re wcześniej miały dostęp, a nie ten, kto 
zapłaci więcej. Odrzuca także koniecz-
ność podniesienia wewnętrznych stawek 
przesyłowych i obniżenia opłat za tran-

zyt. Rosja obawia się nałożenia kar na 
Gazprom oraz konieczności udostępnie-
nia rurociągów.36

Drugą kwestią sporną w relacjach z Ro-
sją są sprawy inwestycji energetycznych 
w rosyjskim sektorze energetycznym. 
kontrolowany przez państwo koncern 
energetyczny Gazprom odpowiada 
za 85 proc. rosyjskiej produkcji gazu 
ziemnego i 100 proc. eksportu. Udział 
inwestorów z państw Unii Europejskiej 
w sektorze naftowym i gazowym w Ro-
sji jest znikomy. W przypadku projek-
tów wydobywczych udział zachodnich 
firm nie przekracza kilkunastu procent. 
Wyjątkiem są udziały w złożach nafto-
wo-gazowych sachalin I oraz złożach 
naftowych Charlaga37.
Ponadto władze rosyjskie prowadzą 
działania mające na celu pozbawienie 
przyznanych już koncesji wydobyw-
czych – anulowano wyniki przetargów 
– sachalin III oraz odebranie licencji 
Exxon mobile oraz Chevron. W myśl 
rosyjskich przepisów inwestor zagra-
niczny może posiadać mniejszościowy 
pakiet i prawo do zysków ze sprzedaży 
wydobytego surowca na terenie Rosji. 
muszą oni jednak odsprzedawać Gaz-
promowi wydobyty surowiec. Praktyką 
stosowaną przez władze rosyjskie jest 
udzielanie dostępu do złóż zachodnim 
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koncernom w zamian za ich aktywa 
(np. porozumienia BAsF i Gazpromu 
czy ENI i Gazpromu). Przykładem prak-
tycznego wymiaru współpracy Unii 
i Rosji jest wspólne Centrum Techno-
logii Energetycznych, które często służy 
jako podstawowe miejsce praktycznej 
współpracy w sektorze energetycz-
nym.38 Ponadto prowadzone są dwa 
projekty: pierwszy z nich ma na celu 
ujednolicenie działań w dziedzinie 
energetyki, natomiast drugi dotyczy 
promowania efektywnego wykorzysta-
nia energii w trzech regionach pilotażo-
wych, tj. w Astrachaniu, Archangielsku 
i Obwodzie kaliningradzkim.39 

South Stream a prawo UE

W 2011 r. wszedł w życie tzw. trze-
ci pakiet infrastrukturalny pod nazwą: 
Priorytety w odniesieniu do infrastruktu-
ry energetycznej na 2020 r. i w dalszej 
perspektywie – plan działania na rzecz 
zintegrowanej europejskiej sieci energe-
tycznej (kOm(2010)677). Europejska 
infrastruktura energetyczna to centralny 
system napędzający gospodarkę UE. 
Celów polityki energetycznej UE i celów 
gospodarczych strategii Europa 2020 
(kOm (2009)647) nie da się osiągnąć 
bez gruntownej zmiany metod w sposo-

bie zapewnienia rozwoju infrastruktury 
europejskiej. Przebudowa europejskiego 
systemu energetycznego na rzecz nisko-
emisyjnych technologii przyszłości to nie 
tylko zadanie dla sektora energetyczne-
go. konieczne będą usprawnienia tech-
niczne, większa efektywność, odporność 
na zmiany klimatu i nowa elastyczność. 
To nie jest zadanie, któremu może sa-
modzielnie podołać jedno państwo 
członkowskie. konieczna będzie euro-
pejska strategia oraz środki finansowe. 
W uzgodnionej przez Radę Europejską 
w 2007 r. polityce energetycznej dla Eu-
ropy określono podstawowe cele unijnej 
polityki sektorowej polegające na konku-
rencyjności, stabilności oraz bezpieczeń-
stwie dostaw.40 
W komunikacie Energia 2020 (kO-
m(2010)639), przyjętym 10 listopada 
2010 r., wzywa się do zmiany sposobu, 
w jaki planujemy, budujemy i eksplo-
atujemy naszą infrastrukturę energe-
tyczną i sieci energetyczne. Infrastruk-
tura energetyczna zajmuje czołowe 
miejsce w inicjatywie przewodniej pod 
nazwą Europa efektywnie korzystająca 
z zasobów. Odpowiednie, zintegrowa-
ne i niezawodne sieci energetyczne to 
nie tylko podstawowy warunek reali-
zacji celów polityki energetycznej UE, 
ale również warunek realizacji strategii 
gospodarczej UE. Rozwój naszej infra-

struktury energetycznej pozwoli UE nie 
tylko zapewnić prawidłowo funkcjo-
nujący wewnętrzny rynek energii, ale 
zwiększy też bezpieczeństwo dostaw 
(Rozporządzenie o bezpieczeństwie 
dostaw 994/2010 – weszło w życie 2 
grudnia 2010 r.), umożliwi integrację 
odnawialnych źródeł energii, zwiększy 
efektywność energetyczną oraz zapew-
ni konsumentom korzyści wynikające 
ze stosowania nowych technologii i in-
teligentnego wykorzystania energii.41

UE płaci wysoką cenę za swoją przesta-
rzałą infrastrukturę energetyczną, którą 
charakteryzują słabe połączenia między-
systemowe. W styczniu 2009 r. rozwią-
zaniom na rzecz wyeliminowania przerw 
w dostawie gazu w Europie Wschod-
niej przeszkodził brak opcji zwrotnego 
przepływu gazu oraz niewłaściwa infra-
struktura połączeń międzysystemowych 
i magazynowania. szybkiemu rozwojowi 
energii elektrycznej przez morskie elek-
trownie wiatrowe w regionach morza 
Północnego i Bałtyku lub przeszkodziły 
niewystarczające połączenia morskie 
i lądowe sieci. Rozwój ogromnego po-
tencjału energii odnawialnej w Europie 
Południowej i w Afryce Północnej bę-
dzie niemożliwy bez dodatkowych połą-
czeń międzysystemowych w obrębie UE 
i z państwami sąsiednimi. Ryzyko i koszt 
przerw w dostawach oraz straty znacznie 
się zwiększą, jeżeli UE nie zainwestuje pil-
nie w inteligentne, efektywne i konkuren-
cyjne sieci energetyczne i nie wykorzysta 
swojego potencjału poprawy efektywno-
ści energetycznej. Działania na rzecz no-
wej strategii energetycznej dla UE cieszą 
się pełnym poparciem szefów państw 
i rządów europejskich. W marcu 2009 r. 
Rada Europejska (dok. 7880/09) wezwała 
do dokonania szczegółowego przeglądu 
ram transeuropejskich sieci energetycz-
nych (TEN-E) (kOm(2010)203). 
Wicepremier Rosji Igor sieczin podczas 
niedawnego spotkania z unijnym komi-
sarzem ds. energii Guentherem Oettinge-
rem w moskwie zabiegał o włączenie so-
uth stream do programu Trans-European 
Energy Network (TEN).42 Wyłączyłoby to 
tę magistralę projektowaną przez Gaz-
prom, którą gaz z Rosji i Azji Środkowej 
ma być przesyłany do Europy z ominię-
ciem Ukrainy, spod rygorów trzeciego pa-
kietu energetycznego Unii Europejskiej, 
a także pozwoliłoby uczestnikom projek-
tu ubiegać się o sfinansowanie 30 proc. 
jego kosztów ze środków UE.43

south stream ma prowadzić z Rosji po 
dnie morza Czarnego (przez wyłączną 

Źródło: EUROSTAT.

Rys. 3. Deficyty państw UE w handlu z Rosją w 2010 r. 
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strefę ekonomiczną Turcji) do Bułgarii, 
gdzie powinien się podzielić na dwie 
nitki: północną – do Austrii i słowenii 
przez serbię i Węgry oraz południową 
– do Włoch przez Grecję. jego przepu-
stowość wyniesie 63 mld m3 surowca 
rocznie. Gazociąg będzie liczyć 2200 
km (jeśli zostanie doprowadzony do 
austriackiego Baumgarten), w tym jego 
podwodny odcinek będzie miał 900 
km. Gazprom chce oddać magistralę 
do użytku przed końcem 2015 r. Pla-
nowana jest również budowa odnogi 
do Chorwacji. Na razie nie wiadomo, 
czy zostanie poprowadzona z serbii czy 
ze słowenii.44

Wyzwania dla Europy

W nadchodzących latach UE musi 
urzeczywistnić wewnętrzny rynek 
energii, natomiast do 2020 r. udział od-
nawialnych źródeł energii w finalnym 
zużyciu energii musi wynosić 20 proc., 
o 20 proc. muszą się zmniejszyć emisje 
gazów cieplarnianych, a korzyści wy-
nikające z efektywności energetycznej 
muszą zapewnić 20 proc. oszczędno-
ści zużycia energii.45 W obliczu coraz 
większej międzynarodowej konkuren-
cji dotyczącej światowych zasobów, UE 
musi zapewnić bezpieczeństwo dostaw 
po konkurencyjnych cenach 500 mln 
swoich obywateli. Względne znacze-
nie źródeł energii będzie się zmieniało. 
W przypadku paliw kopalnych, zwłasz-
cza gazu i ropy, UE będzie jeszcze bar-
dziej zależna od importu. Przewiduje 

się również znaczny wzrost popytu na 
energię elektryczną.
Wobec rosnącego zapotrzebowania 
na importowane surowce UE buduje 
wspólną politykę energetyczną, by unik-
nąć w przyszłości kryzysów, takich jak 
wywołane w ubiegłych latach na skutek 
sporów Rosji z Ukrainą. Od 2015 r. ża-
den kraj nie może być izolowany od eu-
ropejskiej sieci przesyłu gazu i elektrycz-
ności, a jego bezpieczeństwo narażone 
na szwank przez brak odpowiednich 
połączeń. Odpowiednia infrastruktura, 
czyli nowe trasy przesyłu i interkonekto-
ry między krajami, a także poszukiwanie 
alternatywnych surowców, źródeł i tras 
dostaw mają być podstawą bezpieczeń-
stwa energetycznego UE i solidarności 
między jej członkami w razie kryzysu. 
kE oszacowała potrzeby zainwestowa-
nia w sieci przesyłowe w UE na 200 mld 
euro do 2020 r. Ciężar największych wy-
datków spadnie na firmy energetyczne, 
co wyraźnie zapisano w cytowanym do-
kumencie. Dodatkowe koszty będą one 
mogły pokryć podwyższonymi stawkami 
np. za przesył gazu46. Ten zapis bezsku-
tecznie próbowała wykreślić Polska, 
w trosce o ceny energii dla końcowych 
konsumentów. Polsce, z gospodarką 
opartą na węglu, udało się wpisać wy-
korzystanie rodzimych zasobów paliw 
kopalnych, czyli np. węgla, a także gazu 
łupkowego. (W Polsce produkcja energii 
elektrycznej jest w ponad 90 proc. opar-
ta na węglu, a kopalnie są rentowne, co 
stanowi wyjątek w UE.47) 
Oprócz inwestycji Europa potrzebuje 
adekwatnych rozwiązań prawno-admi-

nistracyjnych. Traktat z Lizbony (TFUE) 
jako pierwszy z aktów tej rangi wpro-
wadził elementy przyczyniające się 
do wzrostu solidarności w kwestiach 
energii w postaci art. 122. Była to bez 
wątpienia reakcja na kryzys gazowy 
z 2006 r. We wspomnianym art. zna-
lazła się „klauzula solidarności”, która 
została wprowadzona z polskiej inicja-
tywy (potem powtórzona w art. 194 
TFUE), zgodnie z którą „Rada, na wnio-
sek komisji, może postanowić, w duchu 
solidarności między Państwami Człon-
kowskimi, o środkach stosownych do 
sytuacji gospodarczej, w szczególności 
w przypadku wystąpienia poważnych 
trudności w zaopatrzeniu w niektóre 
produkty, zwłaszcza w obszarze ener-
gii” (art. 122 ust. 1 TFUE)48.
Novum jest pojawienie się w TFUE tytu-
łu poświęconego energetyce (tytuł XXI), 
w obrębie którego ustanowiony został art. 
94 wskazujący założenia polityki energe-
tycznej UE. Polityka ta ma być prowa-
dzona w ramach rynku wewnętrznego, 
„w duchu solidarności między Państwami 
Członkowskimi” oraz z uwzględnieniem 
„potrzeby zachowania i poprawy środo-
wiska naturalnego”. Środki niezbędne do 
osiągnięcia tych celów mogą być przyj-
mowane przez Radę i Parlament w zwy-
kłej procedurze prawodawczej (art. 94 
ust. 2 akapit pierwszy TFUE). jedynie 
o środkach o charakterze głównie fiskal-
nym decydować będzie jednomyślnie 
Rada po konsultacji z Parlamentem (art. 
194 ust. 3 TFUE). Państwa członkowskie 
zachowały natomiast prawo „do okre-
ślania warunków wykorzystania jego za-
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sobów energetycznych, wyboru między 
różnymi źródłami energii i ogólnej struk-
tury jego zaopatrzenia w energię” (art. 
194 ust. 2 akapit drugi TFUE). 
Polska prezydencja ma nadzieję, że 
zapisy te będzie mogła wykorzystać 
dla zwiększenia solidarności i jedności 
w aspekcie surowców energetycznych. 
solidarność energetyczną państw człon-
kowskich UE w obszarze gazu ziemnego 
i ropy naftowej ma zapewnić także mię-
dzynarodowa polityka energetyczna ak-
tywnie wspierająca europejskie interesy. 
UE oraz kraje członkowskie muszą mó-
wić w sprawach energetycznych jednym 
głosem.49 Energia powinna stać się klu-
czowym elementem zewnętrznej polity-
ki zjednoczonej Europy. W zawieranych 
umowach międzynarodowych z Rosją 
należy uwzględnić możliwość wzajemnej 
liberalizacji warunków handlu i inwesto-
wania w rynki poszukiwań i wydobycia 
surowców (upstream) oraz handlu deta-
licznego i dystrybucji (downstream) oraz 
kwestie dostępu do rurociągów w krajach 
położonych wzdłuż szlaków tranzyto-
wych i transportowych.50

W celu zwiększenia solidarności ener-
getycznej należy dokonać optymalizacji 
zapasów ropy naftowej i gazu oraz wy-
pracować mechanizmy reagowania w sy-
tuacjach kryzysowych. W tym aspekcie 
kluczowe jest osiągnięcie spójności z sys-
temem rezerw międzynarodowej Agencji 
Energii. Należy zwiększyć niezawodność 
i przejrzystość dostępnych rezerw oraz 
wypracować jasne procedury w zakresie 
sytuacji nagłych. komisja Europejska już 
proponuje odstąpić od publikowania od-
dzielnie dla każdego kraju poziomu za-

pasów ropy naftowej i rozpocząć publi-
kowanie zbiorczych informacji na temat 
poziomu komercyjnych zapasów ropy 
znajdujących się w posiadaniu wspól-
notowych przedsiębiorstw naftowych. 
Również w przypadku gazu ziemnego 
konieczne jest zwiększenie koordynacji 
w sytuacjach kryzysowych na poziomie 
Unii Europejskiej, zarówno pomiędzy 
państwami członkowskimi, jak i w re-
lacjach z państwami dostawcami i pań-
stwami tranzytowymi.51

Podsumowanie

Rosja na wiele lat pozostanie ważnym 
dostawcą energii do UE. Pomimo po-
zytywnych tendencji w rozwoju stosun-
ków energetycznych Unii i Rosji niektóre 
istotne kwestie pozostają nierozwiązane 
i wymagają dalszego dialogu. Zarówno 
Unii, jak i Rosji zależy na ściślejszym part-
nerstwie w sektorze energetycznym, za-
pewniającym obopólne bezpieczeństwo 
i przewidywalność zachowań obydwu 
stron. Obecny wzrost gospodarczy Rosji 
oraz poprawa warunków życia społe-
czeństwa rosyjskiego zależą w dużym 
stopniu od możliwości sprzedaży energii 
do UE. Z kolei ciągłość dostaw energii 
za rozsądną cenę jest istotnym czynni-
kiem pobudzającym wzrost gospodarczy 
w Europie. Ostatecznie nasi obywatele 
i przedsiębiorcy potrzebują bezpiecznej 
energii za rozsądną cenę. 
Rosja posiada także dodatkowe zasoby 
energii, które są w stanie pokryć zapo-
trzebowanie UE w perspektywie śred-
nioterminowej. Zwiększenie potencjału 

wydobywczego oraz możliwości dostaw 
gazu i ropy wymaga stosownych nakła-
dów inwestycyjnych. Przedsiębiorstwom 
rosyjskim i unijnym należy umożliwić 
równy, przejrzysty i wzajemny dostęp do 
źródeł energii, rynków oraz infrastruk-
tury służącej do transportu ropy i gazu. 
Poruszane w ramach dialogu kwestie 
powinny dotyczyć barier inwestycyjnych 
związanych z przejrzystością, wzajem-
nością i ochroną inwestorów w sektorze 
energetycznym. Tematem rozmów po-
winny być również nowe technologie 
CCs i projekty związane z infrastruktu-
rą. szczególną uwagę należy poświęcić 
kwestiom efektywnego wykorzystania 
i oszczędzania energii. W związku z glo-
balnym ociepleniem oraz wysokimi 
cenami energii zarówno Rosji, jak i UE 
w dużym stopniu zależy na bardziej 
racjonalnym wykorzystywaniu energii 
w Rosji. Zgodnie z danymi międzynaro-
dowej Agencji Energii (IEA) efektywność 
energetyczna w Rosji w stosunku do jej 
PkB jest 2,5 razy mniejsza niż w krajach 
OECD.52 Dlatego też kwestia ta powin-
na pozostać jednym z priorytetów dwu-
stronnej współpracy. 
jedną z nierozwiązanych kwestii jest 
m.in. problem dostępu niezależnych 
producentów energii do rosyjskich 
rurociągów, jak również kwestia tras 
tranzytowych z Azji centralnej. Pro-
blem przerw w dostawach ropy i gazu 
z Rosji do UE, powodowany sporami 
pomiędzy Rosją a krajami tranzytowy-
mi to kolejna kwestia do rozwiązania 
w drodze wzajemnego dialogu. Oby-
dwie strony rozumieją powagę takich 
sytuacji oraz przywiązują dużą wagę do 
owocnej współpracy. Dlatego też uzna-
ją potrzebę ulepszenia mechanizmów 
wzajemnych konsultacji oraz stworze-
nia systemu wczesnego ostrzegania 
z myślą o zapewnieniu ciągłości dostaw 
ropy i gazu do wszystkich konsumen-
tów europejskich. 
Ważnym komponentem dialogu będzie 
również energia atomowa, która ostat-
nio podzieliła Europę. Rozmowy z Rosją 
dotyczące energii jądrowej odbywają się 
na kilku płaszczyznach. Rozpoczęto ne-
gocjacje dotyczące umowy w sprawie 
handlu materiałami jądrowymi. Oprócz 
tego Unia dąży do ponownego podję-
cia na forum grupy roboczej rozmów na 
temat bezpieczeństwa reaktorów jądro-
wych pierwszej generacji.53 Na szczycie 
w Niżnym Nowogrodzie zapadła decy-
zja o odnowieniu umowy o współpracy 
naukowej i technologicznej, która obej-Fo
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muje m.in. kwestie bezpieczeństwa ją-
drowego oraz syntezy jądrowej. 
Planowana obecnie infrastruktura ener-
getyczna musi być zgodna z bardziej 
długoterminowymi decyzjami politycz-
nymi po obu stronach. W celu koordy-
nowania i optymalizacji rozwoju sieci na 
skalę całego kontynentu konieczna jest 
nowa strategia UE wobec Rosji. Całko-
wicie wyposażony w połączenia między-
systemowe rynek europejski zwiększy 
bezpieczeństwo dostaw i pomoże ustabi-
lizować ceny dla konsumentów, zapew-
niając dostawy energii elektrycznej i gazu 
do miejsc, w których są one potrzebne. 
Przede wszystkim zintegrowana infra-
struktura europejska zapewni europej-

skim obywatelom i przedsiębiorstwom 
dostęp do źródeł energii po przystępnych 
cenach. To z kolei będzie miało pozytyw-
ny wpływ na realizację celu polityki euro-
pejskiej na 2020 r., zakładającego utrzy-
manie silnej, zdywersyfikowanej i konku-
rencyjnej bazy przemysłowej w Europie.
Zarówno Europa, jak i Rosja potrzebują 
w pełni funkcjonującego, połączonego 
i zintegrowanego wewnętrznego rynku 
energii gazu i ropy naftowej. Reasumu-
jąc, w kwestiach energetycznych Rosja 
potrzebuje Europy dokładnie w takim 
samym stopniu, jak Europa Rosji. Innymi 
słowy, w sektorze energetycznym udzie-
lamy sobie wzajemnego wsparcia. Polska 
prezydencja powinna stymulować dys-

kusję o nowym wymiarze energetyczne-
go dialogu UE – Rosja. Podstawą współ-
pracy powinien stać się trzeci europejski 
pakiet energetyczny, ale należałoby wy-
pracować nową metodę strategicznego 
zarządzania zasobami energetycznymi 
i infrastrukturą na podstawie klarownej 
i przejrzystej metodyki, jak też w celu 
opracowania narzędzi mających zapew-
nić terminową realizację, w tym sposo-
bów na szybsze zatwierdzanie, lepszą 
alokację kosztów i ukierunkowanie 
finansowania w celu wzmożenia dwu-
stronnych inwestycji prywatnych.  n

Autor jest doktorem nauk prawnych, adiunktem Uniwersytetu  

Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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