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PROBLEMY INSTYTUCJONALIZACJI 
ZEWNĘTRZNEGO WYMIARU POLITYKI 

ENERGETYCZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 

Geneza współpracy energetycznej w Europie sięga początków procesu integra-
cji europejskiej, jednak dotychczas nie udało się wypracować mechanizmów ze-
wnętrznego wymiaru polityki energetycznej, mimo że skala uzależnienia współ-
czesnej UE od importu dynamicznie rośnie. W pierwszej dekadzie XXI wieku 
zakres kompetencji UE został znacznie rozbudowany, ale zdefi niowanie zakresu 
odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii do UE na po-
ziomie wspólnotowym napotyka na bariery polityczno-prawne. Rodzi to pyta-
nie, czy zewnętrzna polityka energetyczna w ramach UE będzie prowadzona wy-
łącznie przez państwa członkowskie. Do jakiego stopnia możliwe jest w świetle 
rozwiązań prawnych zaangażowanie Komisji na poziomie zewnętrznym?

Znaczenie traktatu lizbońskiego w kształtowaniu podstaw 
prawno-traktatowych dla zewnętrznego wymiaru polityki 
energetycznej UE 

Proces integracji europejskiej po II wojnie światowej rozpoczął się od uwspól-
notowienia polityki energetycznej, był stosunkowo wąsko ograniczony do koor-
dynacji współpracy węglowej i jądrowej (EWWiS1, Euratom)2. W tym czasie Eu-
ropa miała odpowiednie zasoby energii, w szczególności w postaci węgla i gazu, 

1 Art. 3 TEWWiS: „Organy Wspólnoty powinny w ramach swoich kompetencji i we 
wspólnym interesie: zapewniać wspólnemu rynkowi regularne dostawy […] [oraz] zapewniać 
zachowanie warunków zachęcających przedsiębiorstwa do rozwijania i doskonalenia ich zdol-
ności produkcyjnej”. 

2 Artykuły 52, 64 i 66 Traktatu (Rozdział 6 „Zaopatrzenie”) uznały konieczność zapewnie-
nia dostaw materiałów jądrowych, stwierdzając, że za zabezpieczenie materiałów niezbędnych 
do produkcji paliwa jądrowego odpowiada Agencja Wspólnotowa.
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a zależność od państw trzecich jako dostawców paliw była marginalna. Instytucje 
Wspólnoty były odpowiedzialne za zapewnienie warunków, które mogłyby za-
chęcić przedsiębiorstwa do rozwijania swojego potencjału i promowania polity-
ki racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. Toteż brak odniesienia do 
problemu zewnętrznego bezpieczeństwa dostaw energii może być zrozumiały. 

Kryzysy naft owe lat 70. XX wieku zwróciły uwagę na potrzebę większej ko-
ordynacji współpracy w zakresie wspólnego podejścia do dostaw ropy i gazu 
z państw trzecich. Niestety, mimo rosnącego uzależnienia importowego Wspól-
noty Europejskiej ani Jednolity Akt Europejski z 1986 roku, ani traktat z Maa-
stricht (oraz kolejne traktaty: z Amsterdamu [1997] i Nicei [2001]) nie przewi-
działy nowych mechanizmów wspólnotowych dotyczących zapewnienia dostaw 
ropy i gazu3. Nowością było włączenie odniesienia o „środkach w dziedzinach 
energetyki” podejmowanych przez Wspólnotę celem zrównoważonego i trwałe-
go rozwoju gospodarczego (art. 3 TWE; obecnie art. 3 do 6 TFUE) w sytuacji, je-
śli cele proponowanych działań nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie (art. 5 TWE; obecnie art. 5 TUE).

Energetyka nie stała się wyodrębnioną częścią traktatu, a odniesienia do 
energii znalazły się w celach innych niż sprawy bezpieczeństwa dostaw (m.in. 
w Tytule XV „Sieci transeuropejskie” w infrastrukturze energetyki – obecnie Ty-
tuł XVI „Sieci transeuropejskie” art. 170 ust. 1 TFUE).

Przełom w rozwoju wspólnotowej polityki energetycznej przyniósł podpisany 
13 grudnia 2007 roku (wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.) traktat z Lizbony, który 
dał podstawy prawno-traktatowe dla działań UE w dziedzinie energii, wskutek 
czego stała się ona jedną z „polityk UE”. „Energia” jest jednym z głównych ob-
szarów Unii należących do kompetencji dzielonych (art. 4 ust. 2 TFEU, Tytuł 
I „Kategorie i dziedziny kompetencji Unii”)4. Dzięki temu bowiem KE zyskuje 
uprawnienia do „działania” i inicjowania aktów prawnych w tej dziedzinie (trak-
tat tworzy podstawy dla rozwoju prawa wtórnego UE w obszarze energetyki). 

Nowe podstawy prawne stworzyły także bazę dla rozwoju zewnętrznego wy-
miaru polityki energetycznej UE.

Traktat z Lizbony sformalizował osobowość prawną Unii, dzięki czemu może 
ona na zewnątrz występować i działać jako jeden podmiot (art. 47 TUE). Zgod-
nie z art. 17 ust. 1 TUE: „Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpie-
czeństwa oraz innych przypadków przewidzianych w Traktatach [Komisja] za-
pewnia reprezentację Unii na zewnątrz”, zaś art. 21 ust. 2 pkt f) TUE określił, iż 
UE „prowadzi wspólne polityki i działania” w celu „przyczyniania się do opraco-
wywania międzynarodowych środków […] zrównoważonego zarządzania świa-
towymi zasobami naturalnymi”.

3 Traktat z Maastricht jako cel ogólny wyznaczył utworzenie jednolitego rynku wewnętrz-
nego, co stało się podstawą liberalizacji sektora energetycznego na podstawie kolejnych aktów 
prawa pochodnego. 

4 Polityka energetyczna UE w rzeczywistości znalazła się pod wpływem innych obszarów 
współpracy: „rynku wewnętrznego”, „sieci transeuropejskich”, „środowiska”.
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Traktat lizboński5 niejako narzucił instytucjom europejskim konieczność za-
pewnienia bezpieczeństwa dostaw energii dla UE, a zatem działania, które do-
tychczas stanowiły tradycyjnie wyłączną domenę państw członkowskich. Art. 
194 ust. 1 pkt b) TFUE stwierdza, że „[…] polityka Unii w dziedzinie energetyki 
ma na celu, w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi […] za-
pewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii”. Artykuł ten daje pozytywny 
sygnał myśleniu w kategorii spójności zewnętrznego wymiaru polityki energe-
tycznej UE.

Nowa podstawa prawna została tak zaprojektowana, by umożliwić Unii pod-
jęcie działań na poziomie zewnętrznym, ponieważ nic w przepisach TL nie ogra-
nicza kompetencji UE w tym zakresie. Jednocześnie jest znamienne, że art. 194 
ust. 1 pkt b) TFUE mówi o „zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii w Unii”, 
nie zaś do Unii. Rodzi to pewną obawę interpretacyjną – czy możemy zatem 
domniemywać kompetencje UE w zakresie zewnętrznej polityki energetycznej? 
Część ekspertów podważa taką interpretację, zakładając, że sformułowanie to 
odnosi się do porządku wewnętrznego, a nie zewnętrznego6. Pozostali uważają 
przeciwnie, iż UE na podstawie art. 194 ust. 1 TFUE może (i powinna) zawierać 
umowy z dostawcami zewnętrznymi, wskazując zastosowanie art. 216 do art. 218 
TFUE (Tytuł V „Umowy międzynarodowe”). Art. 216 ust. 1 TFUE stwierdza bo-
wiem, że „Unia może zawierać umowy z jednym lub z większą liczbą państw trze-
cich lub organizacji międzynarodowych […] gdy zawarcie umowy jest niezbędne 
do osiągnięcia, w ramach polityk Unii, jednego z celów, o których mowa w Trak-
tatach”. Dodatkowych argumentów dostarcza art. 171 ust. 3 TFUE, który mówi, 
że „Unia może zadecydować o współpracy z państwami trzecimi w celu wsparcia 
projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz zapewnienia 
współdziałania między sieciami”. Zwolennicy tego podejścia wskazują, że można 
posłużyć się klauzulą elastyczności artykułu 352 TFUE (art. 308 TWE), co jed-
nak wymagałoby jednomyślności7. 

Traktat z Lizbony nie włączył zatem spraw energetycznych jako przedmiotu 
szczególnego zainteresowania i regulacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bez-
pieczeństwa (WPZiB) UE, stworzył jednak podstawy do dalszego rozwoju ze-
wnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE. Art. 194 ust. 2 TFUE określił 
bowiem traktatową podstawę prawną (w ramach zwykłej procedury ustawodaw-
czej) dla przyjmowania w ramach acquis communautaire regulacji prawa po-
chodnego UE, umożliwiających realizację celów wspólnej polityki energetycznej, 
które mogą nieść istotne konsekwencje dla jej zewnętrznego wymiaru.

5 Tytuł XX „Energetyka”, art. 176a TL, obecnie Tytuł XXI „Energetyka”, art. 194 ust. 1 
TFUE.

6 C. Blaumann, Vers une politique européenne de l’énergie, Bruylant 2012, s. 21.
7 Art. 352 TFUE (art. 308 TWE) był stosowany jako podstawa do przyjmowania aktów 

prawa wtórnego w celu zapewnienia środków harmonizujących odnoszących się do wspólne-
go rynku w sprawach, które nie miały traktatowej podstawy prawnej, a stanowiły przedmiot 
współpracy.
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Jednocześnie art. 194 ust. 2 TFUE stwierdza, że przyjmowane przez Radę 
środki niezbędne do osiągnięcia określonych celów „nie naruszają prawa Pań-
stwa Członkowskiego do określania warunków wykorzystania jego zasobów 
energetycznych, wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury 
jego zaopatrzenia w energię”. To dodatkowe ograniczenie zapewnia państwom 
prawo do realizacji samodzielnej polityki energetycznej nakierowanej na za-
pewnienie zewnętrznych dostaw, a także warunki do wykorzystania własnych 
zasobów energetycznych i określenia struktury konsumowanych paliw w bilansie 
energetycznym państwa. Traktat wyklucza prawo UE do kwestionowania władzy 
krajów członkowskich nad planowaniem i realizacją dostaw energii na podstawie 
własnych bilateralnych powiązań energetycznych z państwami trzecimi.

Wbrew trudnościom w jednoznacznym rozgraniczeniu kompetencji euro-
pejskich instytucji regionalny wymiar zewnętrznej polityki energetycznej jest 
blisko powiązany z WPZiB UE, ponieważ relacje z państwami produkującymi 
energię obejmują również inne problemy bezpieczeństwa. UE postrzega bowiem 
zewnętrzną politykę energetyczną jako część jej ogólnych priorytetów w zakresie 
bezpieczeństwa, toteż relacje z innymi krajami/regionami rzadko dotyczą spraw 
wyłącznie energetycznych. Wpływ i znaczenie ustanowionej na podstawie trak-
tatu z Lizbony Służby Zewnętrznej Unii Europejskiej (European External Action 
Service) w zakresie polityki energetycznej nie są jeszcze dostatecznie jasne, nie-
mniej jednak w dłuższej perspektywie może ona przyczynić się do europeiza-
cji zewnętrznej polityki energetycznej8. Równocześnie instytucjonalizacja ze-
wnętrznego wymiaru polityki energetycznej wymaga doprecyzowania praktyki 
funkcjonowania instytucji europejskich. Poszerzenie kompetencji (luty 2010 r.) 
Günthera Oettingera, komisarza do spraw energii, o kwestie zewnętrznej polityki 
energetycznej Unii pogłębiło niejasności dotyczące reprezentacji UE w kwestii 
bezpieczeństwa energetycznego. Podział w strukturze KE dyrekcji generalnej 
DG TREN (do spraw energii i transportu) na DG ENER (energia) i DG MOVE 
(transport), a także włączenie zespołu do spraw energetycznej polityki zagra-
nicznej (podlegającego dotąd dyrektoriatowi do spraw stosunków zewnętrz-
nych) w ramy DG ENER stanowi istotne wzmocnienie pozycji komisarza do 
spraw energii wobec Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa9.

8 A. Belyi, EU External Energy Policies, University of Dundee, POLINARES, Working Pa-
per no. 69, December 2012, s. 18.

9 Commission Creates Two New Directorates – General for Energy and Climate Action, 
Press Releases Rapid, Brussels, 17 February 2010.
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Defi niowanie zewnętrznego wymiaru polityki 
energetycznej UE 

W listopadzie 2000 roku w Zielonej Księdze zatytułowanej W kierunku europej-
skiej strategii na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii Komisja apelowała o aktyw-
ną politykę energetyczną, bez której Unia Europejska nie będzie mogła uwolnić 
się od rosnącej zależności energetycznej i ryzyka związanego z takim uzależnie-
niem10. W kolejnych latach Komisja Europejska przedkładała liczne inicjatywy, 
wskazując, iż unijna współpraca energetyczna potrzebuje zewnętrznego wymia-
ru polityki energetycznej (komunikaty w zakresie zewnętrznej polityki energe-
tycznej z lat: 2003, 2006, 2008)11. 

Kierunki wspólnej polityki zewnętrznej w dziedzinie energii zostały okre-
ślone także w konkluzjach Rady UE z 2003 roku i objęły: dialog energetyczny 
UE–Rosja i wyzwania Północy dla państw basenu Morza Bałtyckiego, współpra-
cę euro-śródziemnomorską, region Europy Południowo-Wschodniej oraz rejon 
Morza Kaspijskiego12. Komisja systematycznie podejmowała próbę promocji lo-
giki liberalnej przez transfer zasad i norm wspólnego rynku, starając się zintegro-
wać europejskie peryferie ze Wspólnotą. 

Pod koniec 2006 roku przedstawiciele instytucji europejskich (przewodni-
czący KE José Manuel Barroso, komisarz do spraw energii Andris Piebalgs oraz 
Wysoki Przedstawiciel do spraw WPZiB Javier Solana) zwrócili się z apelem 
o przyspieszenie realizacji polityki bezpieczeństwa energetycznego opartego na 
wspólnym podejściu.

W kolejnych komunikatach Komisja Europejska coraz dobitniej stwierdzała, 
że energia musi stać się centralną częścią stosunków zewnętrznych UE13. W kon-
sekwencji Rada Europejska w konkluzjach szczytu zorganizowanego 8–9 marca 
2007 roku przyjęła europejską politykę energetyczną, integrując ją z celami po-
lityki klimatycznej w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego (Th e climate 
and energy package)14.

10 Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique, 29.11.2000, 
COM/2000/0769 fi nal. 

11 Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with Our Eastern and 
Southern Neighbours, 11.3.2003, COM (2003) 104; Communication from the Commission to 
the Council and the European Parliament on the Development of Energy Policy for the Enlarged 
European Union, Its Neighbours and Partner Countries, Brussels, 26.05.2003, COM (2003) 262 
fi nal/2; External Energy Relations – from Principles to Action, 12.10.2006, COM (2006) 590; 
An EU Energy Security and Solidarity Action Plan, Second Strategic Energy Review 13.11.2008, 
COM (2008) 781.

12 Energy Infrastructure and Energy Policies in a Wider Europe – Council conclusions, 
ENER 350 COEST 108 RELEX 485, Brussels, 19 December 2003.

13 An Energy Policy for Europe, 2007 COM (2007) 1, s. 17.
14 European Council, Presidency Conclusions, 8/9 March 2007, Brussels, 7224/1/07, REV 

1, 2 May 2007.
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W listopadzie 2008 roku Komisja zaprezentowała An EU Energy Security and 
Solidarity Action Plan, Second Strategic Energy Review, w którym zaleciła podję-
cie nowych inicjatyw zmierzających do poprawy europejskiego bezpieczeństwa 
dostaw15. Dokument podkreślał, że dotychczasową słabością w kształtowaniu 
wspólnej polityki energetycznej UE była nieumiejętność państw członkowskich 
mówienia jednym głosem wobec krajów dostawców zewnętrznych.

Powiązanie między polityką zagraniczną UE a jej zewnętrzną polityką ener-
getyczną obrazuje ustanowienie w maju 2010 roku sieci korespondentów energe-
tycznych (EU Network of Energy Security Correspondents – NESCO) jako nowe-
go narzędzia służącego poprawie zewnętrznego bezpieczeństwa energetycznego 
UE. Inicjatywa rozwijała się od 2007 roku wobec systematycznie powtarzających 
się gazowych kryzysów Rosji z Ukrainą, które stały się katalizatorem zacieśnienia 
współpracy państw członkowskich UE w zewnętrznym wymiarze polityki ener-
getycznej. Jeszcze w maju 2007 roku ówczesna komisarz do spraw stosunków 
zewnętrznych i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Benita Ferrero-Waldner powie-
działa: „Nowa unijna sieć korespondentów do spraw bezpieczeństwa energetycz-
nego jest kluczowym krokiem do przodu, gdyż rozwijamy skuteczną europejską 
zewnętrzną politykę energetyczną. Jej wkład do wymiany informacji […] pomo-
że UE mówić jednym głosem na temat najbardziej wrażliwych problemów ener-
getycznych […] [uruchomienie] NESCO […] jest wskazaniem znaczenia, jakie 
obecnie UE przywiązuje do zewnętrznego bezpieczeństwa energetycznego”16. 
Według komisarza do spraw energii Andrisa Piebalgsa: „zewnętrzna polityka 
energetyczna UE musi opierać się na jasnej i wspólnej wcześniejszej identyfi kacji 
interesów UE i rzetelnej ocenie ryzyka, z niezbędnymi możliwościami monito-
rowania zapewniającego wczesne ostrzeganie. To właśnie w tym kontekście sieć 
korespondentów energetycznych będzie odgrywać zasadniczą rolę”17. W trakcie 
rosyjsko-ukraińskiego kryzysu gazowego w styczniu 2009 roku NESCO walnie 
przyczyniło się do wymiany informacji między państwami członkowskimi oraz 
monitoringu w zakresie ciągłości w dostawach gazu z Rosji przez Ukrainę do UE.

W marcu 2010 roku Komisja przedstawiła strategię „Europa 2020” obejmu-
jącą między innymi stworzenie zintegrowanego paneuropejskiego rynku energii 
i wzmocnienie zewnętrznego wymiaru rynku energii UE18. Jej rozwinięciem stał 
się dokument zaprezentowany w listopadzie 2010 roku Energia 2020. Strategia 
na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetyczne-
go, w którym Komisja Europejska określiła priorytety energetyczne na najbliższe 
10 lat i działania, jakie należy podjąć w celu sprostania wyzwaniom związanym 

15 An EU Energy Security and Solidarity Action Plan, Second Strategic Energy Review, 
13.11.2008, COM (2008) 781.

16 European Commission to Launch EU Network of Energy Security Correspondents 10th 
May, IP/07/629 Brussels, 9 May 2007, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-629_en.htm 
(15.07.2013). 

17 Ibidem.
18 Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, COM (2010) 2020, 

Brussels, 3.03.2010.
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z oszczędnością energii, stworzenia rynku o konkurencyjnych cenach i bezpiecz-
nych dostawach, wzmocnienia przywództwa technologicznego i skutecznych 
negocjacji z partnerami europejskimi19. W tym samym miesiącu Komisja przed-
stawiła energetyczny pakiet infrastrukturalny w postaci planu działania okre-
ślający priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej do 2020 roku, 
stanowiący wyraz dążeń do wypracowania długoterminowej wizji UE w zakresie 
europejskiej sieci infrastruktury energetycznej20. 

We wrześniu 2011 roku Komisja w komunikacie Polityka energetyczna UE. 
Stosunki z partnerami spoza UE zaproponowała strategię współpracy opartą na 
priorytetach21:

–  rozwijania zewnętrznego wymiaru wewnętrznego rynku energii UE;
–  wzmacniania partnerstw na rzecz pewnych, bezpiecznych, trwałych i kon-

kurencyjnych dostaw energii;
–  poprawy dostępu krajów rozwijających się do zrównoważonej energii;
–  zwiększenia wsparcia dla polityki UE poza jej granicami.
Podczas posiedzenia 24 listopada 2011 roku Rada Unii Europejskiej wezwa-

ła Komisję Europejską do opracowania zestawu formatów współpracy, w tym 
partnerstw energetycznych, ustalającego podstawowe zasady stosunków dwu-
stronnych z państwami trzecimi, które będą wprowadzane w sposób elastyczny 
i poddane przeglądowi do końca 2013 roku.

Czynniki sukcesu zewnętrznego wymiaru polityki 
energetycznej UE 

Unia Europejska stoi przed wyzwaniem kompleksowego opracowania zewnętrz-
nego wymiaru polityki energetycznej. Dalszy jej rozwój w dużym stopniu będzie 
uzależniony między innymi od następujących determinantów:

1)  rozwoju mechanizmów wymiany informacji i negocjacji umów dwu-
stronnych w dziedzinie energii,

2)  eksternalizacji energy acquis communautaire, 
3)  międzynarodowej promocji norm ochrony środowiska, 
4)  problemu politycznej spójności wobec projektów dywersyfi kacji dostaw 

surowców. 

19 Energia 2020. Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sekto-
ra energetycznego, 10.11.2010, KOM (2010) 639.

20 Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspek-
tywie – plan działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej, 7.11.2010, KOM 
(2010) 677. 

21 Th e EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders, Brussels, 7.09.2011, 
COM (2011) 539. 
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Koordynacja polityki handlowej poprzez mechanizmy 
wymiany informacji i negocjacji umów dwustronnych 
w dziedzinie energii 

Rada Europejska w trakcie obrad w dniach 8–9 grudnia 2011 roku zaaprobowa-
ła, by umowy z kluczowymi krajami dostawcami i krajami tranzytu były w peł-
ni zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi rynku wewnętrznego22. Komisja 
Europejska uzyskała uprawnienia monitorowania wszystkich międzyrządowych 
porozumień dotyczących energii pomiędzy państwami członkowskimi UE 
a państwami trzecimi w zakresie dostaw surowców strategicznych. Mechanizm 
został zatwierdzony w nawiązaniu do art. 194 TFUE w październiku 2012 roku, 
decyzją PE i Rady, co obrazuje proces postępującej europeizacji zewnętrzne-
go wymiaru wspólnej polityki energetycznej Unii23. Nowe rozwiązanie istotnie 
wzmacnia kompetencje KE w zakresie polityki energetycznej, choć nie tworzy 
jeszcze uprawnień dla negocjowania przez KE umów z dostawcami24. Ponadto 
Komisja jest uprawniona do sporządzania ocen ex ante dotyczących zgodności 
przyszłej umowy międzyrządowej z przepisami UE, zanim taka umowa zostanie 
podpisana.

Rada do spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii (RTTiE) zaaprobowa-
ła 24 listopada 2011 roku w Brukseli wzmocnienie zewnętrznej polityki ener-
getycznej UE poprzez między innymi zdefi niowanie zasad współpracy państw 
członkowskich na forach międzynarodowych (MAE, IRENA), w ramach których 
UE będzie dążyła do prezentowania spójnego stanowiska w zewnętrznym wy-
miarze europejskiej polityki energetycznej, a także zasad rynkowych w relacjach 
zewnętrznych i określenia kluczowych projektów infrastrukturalnych umożli-
wiających dostawy surowców spoza UE25.

22 Rada Europejska 8–9 grudnia 2011 r. Konkluzje, Bruksela, 25.01., EUCO 139/1/11 
REV1.

23 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 994/2012/UE z dnia 25 października 2012 
r. w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrzą-
dowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, DUUE, 
L 299/13, 27.10.2012.

24 Symbolicznym gestem Rady UE było udzielenie 12 września 2011 roku mandatu upo-
ważniającego Komisję do prowadzenia negocjacji w sprawie umowy z Azerbejdżanem i Turk-
menistanem dotyczącej ram prawnych dla gazociągu transkaspijskiego.

25 Th e EU Energy Policy: Engaging with partners beyond our borders – Communication on 
Security of Energy Supply and International Cooperation, Council conclusions, Council of the 
European Union, Brussels, 25 November 2011, 17615/11.
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Eksternalizacja energy acquis communautaire 

Rozszerzenie wspólnotowego dorobku prawnego wewnętrznego rynku energii 
(norm, zasad i instytucji pochodzących z rynku wewnętrznego) poza granice 
stało się celem energy security governance i narzędziem integracji rynku energii 
w wymiarze kontynentu, mającym przynieść poprawę bezpieczeństwa energe-
tycznego26. Pod koniec 2006 roku Komisja zaproponowała model „pierścienia 
współpracy energetycznej” (ring of energy co-operation lub a ring of friends) wokół 
wewnętrznego rynku energii w UE, składający się z trzech kręgów grup krajów27:

1) pierwszy krąg – kraje Bałkanów Zachodnich (czyli kraje z perspektywą 
członkostwa w UE i sygnatariuszy traktatu o Wspólnocie Energetycznej);

2) drugi krąg – zainteresowane kraje sąsiedzkie (tj. kraje ofi cjalnie bez per-
spektywy członkostwa w UE, ale mogące potencjalnie szybko stać się członkami 
Wspólnoty Energetycznej);

3) trzeci krąg – kraje w sąsiedztwie sąsiada (neighbourhood of the neighbour-
hood), czyli kraje bez perspektywy członkostwa w UE, ale mające potencjał, by 
stać się członkami Wspólnoty Energetycznej, na przykład państwa Azji Środko-
wej, regionu Morza Kaspijskiego, kraje śródziemnomorskie oraz regionu Zatoki 
Perskiej.

Najważniejszym elementem tej koncepcji było stworzenie kręgów współpracy 
państw wokół UE na podstawie zasad wywiedzionych z rynku wewnętrznego28.

Cele zewnętrznej polityki energetycznej UE, ukierunkowane głównie na za-
pewnienie bezpieczeństwa i poprawę dywersyfi kacji dostaw energii, są osiągane 
poprzez dość zróżnicowany zestaw instrumentów obejmujący inicjatywy dwu-
stronne, regionalne i wielostronne, odzwierciedlające różne formy polityczno-
-prawnej współpracy. Energetyka jest bowiem integralną częścią wielu progra-
mów i inicjatyw współpracy realizowanych na różnych poziomach, takich jak 
Europejska Polityka Sąsiedztwa (European Neighbourhood Policy – ENP)29, Wy-
miar Północny (Northern Dimension), Partnerstwo Wschodnie (Eastern Partner-
ship) lub Synergia Morza Czarnego (Black Sea Synergy)30, inicjatywy – Baku czy 

26 Por. R. Youngs, Energy Security. Europe’s New Foreign Policy Challenge, London–New 
York 2009, s. 17.

27 A. Piebalgs, External Projection…; External Energy Relations – from Principles to Action, 
Brussels, 12.10.2006, COM (2006) 590 fi nal; External Relations Commissioner Benita Ferrero-
Waldner (Speech/06/710), http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-06-710_en.htm 
(15.01.2012).

28 External Energy Relations…, s. 5. 
29 Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2008, COM (2009) 188/3, 

Brussels, 23 April 2009.
30 Black Sea Synergy, http://eeas.europa.eu/blacksea/index_en.htm; Communication from 

the Commission to the Council and the European Parliament. Black Sea Synergy – A New Re-
gional Cooperation Initiative, Brussels, 11.04.2007, COM (2007) 160 fi nal; Report on the First 
Year of Implementation of Black Sea Synergy, 19.06.2006, COM (2008) 391. 
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Strategia UE dla Azji Środkowej (Central Asia Strategy)31, bądź projektów współ-
pracy energetycznej w ramach Unii dla Śródziemnomorza32. Inicjatywy te tworzą 
ramy polityki, w których UE rozwija współpracę energetyczną wobec „bliskiej 
zagranicy”33.

Szczególnym instrumentem tej strategii jest traktat o Wspólnocie Energe-
tycznej (Energy Community Treaty – ECT) zawarty 25 października 2005 roku34 
między państwami członkowskimi UE a dziewięcioma państwami Europy Połu-
dniowo-Wschodniej o ówczesnym statusie krajów kandydujących lub potencjal-
nych kandydatów (Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, 
Czarnogóra, Macedonia, Albania i misja ONZ w Kosowie)35. Traktat o Wspól-
nocie Energetycznej jest narzędziem prawnym zmierzającym do stworzenia 
pan europejskiej wspólnoty energetycznej przez przeniesienie zasad organizacji 
rynku energii (elektrycznej i gazu) na kraje sąsiedzkie. W jego przypadku Unia 
odniosła sukces w promowaniu ram regulacyjnych opierających się na własnym 
systemie prawnym jako modelu dla krajów sąsiadujących36. ECT jest jednym 
z najbardziej kompleksowych zobowiązań regulacyjnych, w ramach którego kra-
je spoza UE akceptują acquis communautaire wewnętrznego rynku energii. UE 
jest stroną traktatu i dlatego staje się ona spójnym politycznym aktorem w swojej 
zewnętrznej polityce energetycznej.

Ważnym krokiem w budowie wspólnej wizji i mechanizmów współpracy 
w sektorze energetycznym na zewnątrz UE było przyjęcie przez 46 państw Euro-
pejskiej Karty Energetycznej (1991 rok), podstawy traktatu Karty Energetycznej 
(Energy Charter Treaty) z 17 grudnia 1994 roku, którego sygnatariuszami zo-
stały kraje byłego Związku Radzieckiego (bez Rosji), kraje Europy Środkowo-
-Wschodniej oraz członkowie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwo-
ju (OECD)37. Celem tej inicjatywy było między innymi wsparcie swobodnego 
tranzytu surowców energetycznych. Unia Europejska stara się rozciągnąć za-
sady Karty Energetycznej na kraje peryferyjne: Rosję, Azję Centralną, Kaukaz 
Południowy, Ukrainę, Bałkany i region śródziemnomorski. Warto zauważyć, że 
Energy Community Treaty znacząco różni się od Energy Charter Treaty, gdyż ten 
ostatni tworzy system międzynarodowego zarządzania (international governan-
ce), podczas gdy Energy Community Treaty opiera się na EU governance38.

31 European Community Regional Strategy Paper for Assistance to Central Asia for the Pe-
riod 2007–2013, http://eeas.europa.eu/central_asia/rsp/07_13_en.pdf (10.10.2011).

32 T. Młynarski, Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i poli-
tyki klimatycznej Unii Europejskiej, Kraków 2013, s. 191–193. 

33 EU External Action, http://www.eeas.europa.eu/regional_policies/index_en.htm 
(21.10.2012).

34 Traktat o Wspólnocie Energetycznej został przedłużony na okres po 2016 roku.
35 Council Decision of 29 May 2006 on the Conclusion by the European Community of the 

Energy Community Treaty, L 198/15, 20.07.2006.
36 Por. A. Belyi, EU External Energy…, s. 20.
37 Status of Ratifi cation of the Energy Charter Treaty as of June 2013, http://www.encharter.

org/fi leadmin/user_upload/document/ECT_ratifi cation_status.pdf (20.09.2013).
38 A. Belyi, EU External Energy…, s. 21.
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Ważnym wymiarem kształtowania dialogu energetycznego jest formuła „Eu-
ropejskiej Polityki Sąsiedztwa”, poprzez którą UE dąży do promowania jednoli-
tego rynku energii w skali kontynentu. Istotnym elementem zbudowania efek-
tywnych ram współpracy z państwami ważnymi z punktu widzenia interesów 
energetycznych UE będzie także wypracowanie wspólnotowego podejścia wobec 
państw tranzytowych.

Międzynarodowa promocja norm ochrony środowiska 

Innym obszarem uzewnętrzniania aspiracji UE do odgrywania wiodącej roli 
w global energy and environmental governance jest polityka klimatyczna, która 
coraz wyraźniej staje się elementem polityki zagranicznej. Unia wypracowała 
pozycję lidera w zakresie polityki do zmian klimatu. Wzmocniła mechanizmy 
koordynacyjne i reprezentacyjne (Europejski System Handlu Uprawnieniami do 
Emisji – European Union Emissions Trading System) oraz utworzyła Dyrekcję Ge-
neralną do spraw Klimatu (DG CLIMA), wyodrębnioną z DG ENV.

W styczniu 2007 roku Komisja Europejska przedstawiła Radzie Europejskiej 
i Parlamentowi Europejskiemu komunikat pt. Europejska polityka energetyczna, 
który podkreślał globalny charakter działań służących zapobieganiu zmianom 
klimatu i wiązał cele klimatyczne z polityką energetyczną39. Zaprezentowane 
przez KE propozycje stanowiły potwierdzenie ambicji utrzymania pozycji lidera 
i wolę nowej, długofalowej europejskiej polityki energetycznej, stanowiącej od-
powiedź na zmiany klimatu40. Komunikat został przyjęty na szczycie przywód-
ców unijnych zorganizowanym w dniach 8–9 marca 2007 roku i wyznaczył cele 
polityczne w obszarze energii i przeciwdziałania zmianom klimatu41. W dniach 
11–12 grudnia 2008 roku Rada Europejska ostatecznie przyjęła pakiet energe-
tyczno-klimatyczny, który włączył politykę klimatyczną w obszar energii. Pakiet 
klimatyczny i energetyczny stał się fl agowym instrumentem Unii poszukującej 
ustanowienia zrównoważonego modelu energetycznego. Komisja Europejska 
postawiła przed państwami w okresie do 2020 roku wygórowane cele, potocznie 
określane mianem „3 x 20%”:

–  zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) co najmniej o 20% 
w stosunku do roku 1990,

–  racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej 
zużycia o 20%,

–  zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE (z 8,5%) do 20% całko-
witego zużycia energii w UE,

39 An Energy Policy for Europe, Brussels, 10.01.2007, COM (2007) 1 fi nal.
40 Commission Proposes an Integrated Energy and Climate Change Package to Cut 

Emissions for the 21st Century, 10.01.2007, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/07/29 (10.09.2013).

41 8/9 March 2007 Presidency Conclusions, Brussels, 2 May 2007, 7224/1/07 REV 1. 
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–  osiągnięcie 10-procentowego udziału biopaliw w sprzedaży paliw trans-
portowych.

W ten sposób cele klimatyczne zostały wpisane w aktywność zewnętrzną UE, 
zaś działania na rzecz ochrony środowiska (silnie zintegrowane z sektorem ener-
getycznym) stały się znakiem rozpoznawczym polityki zagranicznej UE. Poprzez 
ustanowienie progów „3 x 20%” supranarodowe instytucje „narzuciły” krajom 
członkowskim wspólne cele na poziomie Europy, zamiast pełnić funkcję narzę-
dzi wykonawczych dla wypełniania potrzeb krajów członkowskich42. W konse-
kwencji nastąpiło odwrócenie relacji zleceniodawca–agent między instytucjami 
UE a państwami członkowskimi, które w coraz większym stopniu stają się „agen-
tami” odpowiedzialnymi za wdrożenie wymagań instytucji ponadnarodowych43. 
Priorytety polityki klimatycznej są coraz śmielej defi niowane na poziomie po-
nadnarodowym, co sprzyja europeizacji (uwspólnotowieniu) polityki energe-
tycznej oraz wspólnemu zdefi niowaniu bezpieczeństwa energetycznego44.

Dywersyfi kacja źródeł i dróg dostaw a problem politycznej 
spójności UE

Unia Europejska dąży do rozbudowania powiązań między europejską siecią 
energetyczną a krajami sąsiadującymi. W tym celu Komisja określa i wspiera 
projekty infrastrukturalne wspólnego zainteresowania (projects of European inte-
rest) w zakresie infrastruktury wewnętrznej jak i w odniesieniu do zewnętrznych 
dostaw (np. projekty w ramach tzw. Korytarza Południowego). Równocześnie ze-
wnętrzna polityka energetyczna UE konkuruje z regionalnymi i/lub krajowymi 
modelami połączeń energetycznych45. Część krajów nie dostrzega żadnych real-
nych korzyści w przekazywaniu dodatkowych uprawnień dla UE w odniesieniu 
do zagranicznej polityki energetycznej46. Państwa członkowskie są powściągli-
we w oddawaniu na poziomie wspólnotowym kontroli nad własnymi sektorami 
energetycznymi, które z natury mają strategiczny charakter. Państwa przyjmują 
podejście realistyczne, zachowując prymat współpracy międzyrządowej. W kon-
sekwencji problemy energetyczne nadal pozostają rozważane bardziej w katego-
riach bezpieczeństwa narodowego niż wspólnotowego. Niechęć do przekazania 
części niezależności w zakresie zewnętrznego bezpieczeństwa energetycznego 
wynika z niewiary w zdolność (polityczną i techniczną) struktur ponadnaro-

42 A. Belyi, EU External Energy…, s. 5.
43 Ibidem, s. 29.
44 Ibidem, s. 6.
45 G. Bosse, Th e EU’s Geopolitical Vision of a European Energy Space. When ‘Gulliver’ Meets 

‘White Elephants’ and Verdi’s Babylonian King, „Geopolitics” 2011, vol. 16, iss. 3, s. 519.
46 J. Westaway, J. Simpson, Th e Disintegration of the Concept of Sovereignty and the Energy 

Sector in the Europe, [w:] A. Dorsman, Ö. Arslan, M.B. Karan, W. Westerman (red.), Financial 
Aspects in Energy. Th e European Perspective, Heidelberg–New York 2011, s. 138. 
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dowych (Komisja Europejska) zapewnienia dostaw i zagwarantowania bezpie-
czeństwa energetycznego poszczególnym państwom członkowskim inaczej niż 
w drodze umów dwustronnych. Dążenie państw do wsparcia narodowych czem-
pionów ogranicza ich zdolność do rezygnacji z niezależności w kształtowaniu 
polityki energetycznej wobec dostawców zewnętrznych.

Wspólna polityka zewnętrzna w sektorze energii jest zatem hamowana przez 
interesy i strategie bezpieczeństwa energetycznego suwerennych państw człon-
kowskich oraz instytucjonalno-kompetencyjne ograniczenia w podejmowaniu 
decyzji na poziomie supranarodowym. Takie instrumenty prawne jak decy-
zje określające działania czy decyzje określające stanowiska są zastrzeżone dla 
WPZiB (czyli dla Rady), więc Komisja nie może z nich korzystać, dyrektywy zaś 
odnoszą się do rynku wewnętrznego. Brak instrumentów prawnych uniemożli-
wia KE podjęcie skutecznych inicjatywy na rzecz głębszego uwspólnotowienia 
zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE. Równocześnie niektórzy do-
stawcy (np. Gazprom) odrzucają zasady normatywne w sektorze energetycznym 
Unii (Trzeci Pakiet Energetyczny, Europejska Karta Energetyczna), uznając, iż 
unijne zasady konkurencji osłabiają ich polityczną i ekonomiczną pozycję na 
rynku (wpływ na kształtowanie cen i kontrolę przesyłu surowców). Dlatego po-
stęp instytucjonalizacji zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE będzie 
warunkowany umiejętnością przezwyciężenia interesów koncernów energetycz-
nych i upowszechnieniem podejścia rynkowego, którego zwolennikiem jest Ko-
misja Europejska.

Wnioski 

–  Europejska polityka energetyczna jest wciąż w procesie tworzenia (in 
the making) tak w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Traktat 
z Lizbony wprawdzie nie włączył spraw energetycznych w obszar regulacji 
WPZiB UE, nadał jednak podstawy prawne dla rozwoju zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej UE. Obecne rozwiązania traktatowe nie 
tworzą wspólnej polityki energetycznej, lecz stanowią solidną podstawę 
jej instytucjonalizacji. Unia Europejska dąży do eksternalizacji energy 
acquis communautaire do krajów sąsiedzkich jako metody stworzenia zin-
stytucjonalizowanej struktury, powiązań polityczno-prawnych pomiędzy 
UE a dostawcami surowców. W relacjach z krajami producentami energii 
kładziony jest silny nacisk na wspieranie energetycznej współzależności 
(energy interdependence). Niektóre państwa, takie jak Rosja, nie akceptują 
jednak unijnych zasad konkurencji, odrzucając model liberalizacji rynku. 

–  Instytucjonalizacja współpracy energetycznej stała się jednym z głównych 
celów Komisji Europejskiej, a klimat i energia stanowią kluczowe obszary 
zagranicznej aktywności UE. Uwspólnotowienie zewnętrznego wymiaru 
polityki energetycznej UE ma jednak charakter „pełzający”, bowiem inte-
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res ponadnarodowego bezpieczeństwa energetycznego jest nadal zbyt abs-
trakcyjny, zaś państwa członkowskie są powściągliwe w przekazywaniu na 
poziom wspólnotowy kontroli nad własnymi sektorami energetycznymi, 
zachowując prymat współpracy międzyrządowej. Narodowo-centryczne 
interesy utrudniają rozwój wspólnej europejskiej strategii energetycznej 
i uniemożliwiają występowanie UE jako jednego podmiotu kontraktów 
handlowych. W konsekwencji polityka energetyczna w wymiarze ze-
wnętrznym to nadal 28 odrębnych polityk.

–  Wyzwaniem, przed którym stoi Komisja Europejska, jest wdrożenie 
skuteczniejszych mechanizmów konsultacyjnych decyzji państw człon-
kowskich, wsparcie projektów integracji przesyłowej infrastruktury we-
wnętrznej czy uzyskanie kompetencji/koordynacji zawierania kontraktów 
na dostawy surowców w imieniu państw członkowskich. UE powinna 
wykazać większą aktywność w kreowaniu podejścia multilateralnego niż 
bilateralnego w zapewnieniu dostaw, promując rynkowe zasady handlu 
i tranzytu surowców. Warunkiem kształtowania i realizacji założeń wspól-
nej zewnętrznej polityki energetycznej jest zbudowanie przekonania, że 
UE jako jeden gracz będzie bardziej skuteczna w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa energetycznego.

Unia Europejska aspiruje do odgrywania przewodniej roli w global environ-
mental governance. Potwierdza to bardzo aktywny udział w międzynarodowych 
szczytach klimatycznych, w trakcie których UE staje się inicjatorem i liderem 
międzynarodowej polityki ochrony środowiska. Poprzez zintegrowanie celów 
polityki klimatycznej i energetycznej Komisja Europejska stymuluje rozwój ze-
wnętrznego wymiaru tej ostatniej, stającej się elementem szerszej polityki zagra-
nicznej UE.

Instytucjonalizacja zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE będzie 
przebiegać o wiele efektywniej, gdy KE skoncentruje swoje działania nie tyle na 
dążeniu do legitymizacji własnych kompetencji, ile na realizacji projektów wpi-
sujących się we wspólnotowe strategiczne cele energetyczne. Komisja powinna 
unikać zarzutów dążenia do nieustannego poszerzania uprawnień, a cele polityki 
energetycznej osiągać poprzez projekty wspólnego zainteresowania (infrastruk-
tura transeuropejska) i harmonizację prawną (polityka klimatyczna), opierając 
się na zasadzie subsydiarności. Próba odgórnego kreowania polityki energetycz-
nej na poziomie wspólnotowym nie ułatwia bowiem pokonania narodowego 
oporu wobec unifi kacji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w sektorze ener-
getycznym. 


