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Wykaz ważniejszych skrótów i terminów

AAU – Assigned Amount Unit (jednostka przyznanej emisji, umowna jednostka przyzna-
nych praw do emisji gazów cieplarnianych; 1 AAU = 1 tona ekwiwalentu CO2)

ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Agencja ds. Współpracy Or-
ganów Regulacji Energetyki)

AREVA – grupa przemysłu jądrowego
CCS – Carbon Capture and Storage (wychwytywanie i geologiczne składowanie dwutlen-

ku węgla)
CDM – Clean Development Mechanism (Mechanizm Czystego Rozwoju)
CEA – Commissariat à l’énergie atomique (Komisariat Energii Atomowej)
COP – Conference of Parties (Konferencja Stron)
CPN – Conseil de politique nucléaire (Rada Polityki Jądrowej)
CRE – Commission de régulation de l’énergie (Komisja ds. Regulacji Energetyki)
ECT – Energy Community Treaty (Traktat o Wspólnocie Energetycznej)
EDF – Électricité de France
ENP – European Neighbourhood Policy (Europejska Polityka Sąsiedztwa)
ENTSO – European Network of Transmission System Operators (Europejska Sieć Opera-

torów Systemów Przesyłowych Energii)
EPCIP – European Programme for Critical Infrastructure Protection (Europejski Pro-

gram dla Ochrony Infrastruktury Krytycznej)
EPR – European Pressurized Reactor (Europejski Reaktor Ciśnieniowy)
ETS – Emission Trading Schemes (system handlu uprawnieniami do emisji)
EU ETS – European Union Emissions Trading System (Europejski System Handlu Upraw-

nieniami do Emisji) 
EWEA – Europejska Wspólnota Energii Atomowej (European Atomic Energy Community) 
EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza (European Economic Community) 
EWWS – Europejska Wspólnota Węgla i Stali (European Coal and Steel Community) 
GDF-Suez – Gaz de France-Suez
GHG – Greenhouse Gas Emission (gazy cieplarniane)
GJ – gigadżul (jednostka energii, również ciepła; 1 gigadżul = 1 mld dżuli)
GWh – gigawatogodzina (jednostka zużycia energii elektrycznej)
HHI – Indeks Herfi ndahla-Hirschmana (wskazuje poziom koncentracji rynku, który de-

fi niuje się jako sumę kwadratów udziałów rynkowych, i określa szacunkowy poziom 
zagęszczenia w danym sektorze oraz poziom konkurencji)

IEM – Internal Energy Market (Wewnętrzny Rynek Energii) 
INSEE – Institut National de la Statistique et des Études Économiques (francuski urząd 

statystyczny) 
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IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 
Klimatu)

ISO – Independent Systems Operator (niezależny operator systemu)
ITO – Independent Transmission Operator (niezależny operator przesyłu)
JAE – Jednolity Akt Europejski
KE – Komisja Europejska 
kWh – kilowatogodzina
LNG – Liquefi ed Natural Gas (gaz ziemny skroplony, przechowywany i transportowany 

w postaci ciekłej)
MAEA – Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy 

Agency – IAEA)
Mtoe (million tonnes of oil equivalent) – milion ton ekwiwalentu ropy
MW – megawat
MWh – megawatogodzina
Narodowi czempioni – duże korporacje w strategicznych sektorach, od których oczekuje 

się, że będą nie tylko dążyć do zysku, lecz również służyć interesom narodu
NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité) – nowe prawo organizacji ryn-

ku energii elektrycznej
OECD – Organization for Economic Co-operation and Development (Organizacja 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
OEEC – Organization for European Economic Co-operation (Organizacja Europejskiej 

Współpracy Gospodarczej)
OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego
OSP – Operator Systemu Przesyłowego
Ownership unbundling – rozdział własnościowy
OZE – odnawialne źródła energii (Renewable Energy Sources, RES)
Przedsiębiorstwo publiczne – przedsiębiorstwo, na które władze publiczne wywierają, 

bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ przez: (a) posiadanie większości ka-
pitału przedsiębiorstwa, (b) posiadanie większości głosów – udziałów, lub (c) zdolność 
do mianowania ponad połowy członków zarządu lub organu nadzorczego

RTE – Réseau de Transport d’Électricité (operator sieci przesyłowych)
TEN-E – Trans-European Networks for Energy (transeuropejskie sieci energetyczne)
TEWEA – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 
TEWG – Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej
TEWWS – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 
TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
TL – Traktat lizboński 
TPA (Th ird Party Access) – zasada dostępu stron trzecich
TUE – Traktat o Unii Europejskiej 
TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
UE – Unia Europejska 
US Energy Information Administration (EIA) – Amerykańska Agencja Informacji ds. Energii
UPM – l’Union pour la Méditerranée (Unia dla Śródziemnomorza)
Usługi publiczne (usługi interesu publicznego lub użyteczności publicznej) – działalność 

gospodarcza użyteczności publicznej inicjowana przez władze publiczne i prowadzo-
na przez nie lub zlecana odrębnym podmiotom (publicznym lub prywatnym)

Wykaz ważniejszych skrótów i terminów
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Usługi użyteczności publicznej – usługi świadczone przez władze publiczne w interesie 
ogółu i podlegające szczególnym obowiązkom (np. obowiązkowi świadczenia danej 
usługi na terytorium całego kraju, w przystępnych cenach, na porównywalnym pozio-
mie jakości, niezależnie od opłacalności poszczególnych operacji), zapewniające so-
lidarność oraz równość, m.in. usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym 
(np. usługi w  zakresie dostaw energii elektrycznej, telekomunikacyjne, pocztowe, 
transportowe); określenie typu usług, które należą do usług „świadczonych w ogól-
nym interesie gospodarczym”, zasadniczo pozostawia się państwom członkowskim

Wykaz ważniejszych skrótów i terminów





Wstęp

Na początku budowy Unii wszystko było strategiczne. Teraz możemy powie-
dzieć, że energia jest strategiczna. Powstaje zatem pytanie, czy strategiczny 

ośrodek musi być na poziomie krajowym, czy na poziomie europejskim. 
(...) Europa musi odrzucić wszelkie formy nacjonalizmu w sektorze ener-

getycznym (...) jedność (...) państw UE jest jedynym sposobem, by sprostać 
wyzwaniom energetycznym XXI wieku.

José Manuel Barroso, kwiecień 2006 r.

Cel badawczy

Bezpieczeństwo energetyczne stało się jednym z podstawowych problemów de-
terminujących współczesne stosunki międzynarodowe. Unia Europejska, będąc 
jednym z największych konsumentów energii na świecie, jest szczególnie uzależ-
niona od importu źródeł energii. Rodzi to poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa 
energetycznego Unii w XXI wieku.

Zamierzeniem badawczym tej publikacji jest ukazanie roli Francji, głównego 
aktora w formułowaniu współpracy w sektorze energetycznym we Wspólnotach 
Europejskich/Unii Europejskiej. Podmiotem analizy, obejmującej kształtowanie 
się i artykułowanie preferencji narodowych, jest Francja w procesie uwspólnoto-
wienia sektora energetycznego, rozumianego jako dynamiczny transfer obszaru 
integracyjnego podporządkowanego dotąd reżimowi metody międzyrządowej do 
sfery objętej już zasadami metody wspólnotowej1. Wyjątkowość Francji wynika 
nie tylko z rangi tego kraju jako konsumenta energii w UE, ale przede wszystkim 
z wysoko rozwiniętego programu energetyki jądrowej, unikatowego w skali euro-
pejskiej i światowej. W niniejszym opracowaniu ukazano rolę szczególnego akto-
ra silnie ukierunkowującego przebieg procesu uwspólnotowienia założeń polityki
energetycznej UE.

1  J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950–2005, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 10.
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Autor podejmuje próbę oceny stanowiska i wpływu Francji na proces rozwoju 
integracji w sektorze energetycznym jako elementu szerszego procesu integracji 
europejskiej.

Przesłanką takiego ujęcia jest to, że wspólna polityka energetyczna UE jest 
wciąż w  fazie dynamicznego rozwoju, dlatego tak ważne jest rozpoznanie rze-
czywistych dążeń, zamierzeń i  interesów Francji wyznaczającej ostateczny 
kształt owej polityki. Współpraca energetyczna stanowiła fundament integracji 
europejskiej od Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i  Sta-
li (z 18  kwietnia 1951 r.) i  traktatów rzymskich ustanawiających: Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (z 25 mar-
ca 1957 r.). W ramach Wspólnot Europejskich rozwijała się ona jednak w spo-
sób specyfi czny w  konsekwencji pogłębiania integracji w  innych sektorach. 
Podstawy traktatowe polityki energetycznej UE stworzył dopiero Traktat z Liz-
bony podpisany 13 grudnia 2007 roku w  osobnym Tytule XXI Energetyka. 
Wprawdzie traktat ten nie zrodził „wspólnej polityki energetycznej”, na wzór 
„wspólnej polityki rolnej”, „wspólnej polityki rybołówstwa”, „wspólnej polityki 
handlowej”, „wspólnej polityki transportowej” czy „wspólnej polityki zagranicz-
nej i bezpieczeństwa” (TFUE wymienia wprost polityki, którym nadaje nazwy 
„wspólne”), lecz już samo wprowadzenie odrębnego tytułu obejmującego poli-
tykę Unii w dziedzinie energetyki w ramach kompetencji dzielonych stanowiło 
ważny krok w  procesie uwspólnotowienia sektora energetycznego i  zapewnie-
nia bezpieczeństwa energetycznego całej Wspólnoty. Przepisy TFUE stwarza-
ją zatem podstawę prawną dla rozwoju polityki energetycznej UE. Unia dąży 
bowiem do pełnego uwspólnotowienia polityki energetycznej, które polega na 
transferze na szczebel unijny kompetencji państw członkowskich w  tej dzie-
dzinie i  podporządkowaniu ich metodzie wspólnotowej (symbolicznym wyra-
zem tych dążeń jest m.in. wprowadzenie przez TL do TFUE nowego tytułu). 
Wspólna polityka energetyczna UE jest zatem w ciągłej fazie tworzenia (in the 
making), na potrzeby niniejszego opracowania autor posługuje się jednak termi-
nem „wspólna polityka energetyczna” (w jej wymiarze wewnętrznym i zewnętrz-
nym), uznając podstawę traktatową TFUE za fundament rozwoju wspólnego
podejścia.

Francja jest jednym z  adresatów procesu europeizacji sektora energe-
tycznego, ale także aktywnym architektem modelującym treść tego skom-
plikowanego procesu. Dlatego autor stara się wyjaśnić interakcję pomiędzy 
czynnikiem narodowym i  wspólnotowym, prezentując wnioski wynikające 
z przeprowadzonej analizy badawczej. Książka jest próbą przedstawienia wpły-
wów interesów narodowych Francji na proces kształtowania unijnej polityki ener-
getycznej na tle jej ewolucji i rozwoju, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak
i zewnętrznym.

Skoncentrowano się tutaj na problemie uwspólnotowienia sektora energetycz-
nego z wyłączeniem sektora naft owego, który od wielu lat podlega regułom wol-
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nej konkurencji na poziomie globalnym i nie był objęty procesami liberalizacji 
realizowanymi przez Komisję Europejską2.

Problem ujmuje implikacje regionalne i  globalne polityki Francji, a  jego 
podjęcie wydaje się uzasadnione ze względów poznawczych oraz praktycznych, 
uwzględniających potrzebę analizy oddziaływania tego państwa na inne narodo-
we i ponadnarodowe ośrodki polityczne w czasie tworzenia się wspólnotowych 
mechanizmów bezpieczeństwa energetycznego UE. Analiza problemu badawcze-
go została przeprowadzona na trzech płaszczyznach, co znalazło odzwierciedlenie 
w trzyczęściowej strukturze tekstu:

1) krajowej – odnoszącej się do uwarunkowań i celów polityki energetycznej 
Francji;

2) regionalnej (UE) – obejmującej dwa obszary badawcze:
a) wewnętrzny: proces tworzenia wspólnego rynku energii,
b) zewnętrzny: rozwój i  ewolucja wspólnej polityki energetycznej UE 

w wymiarze zewnętrznym;
3) globalnej – związanej z  powstaniem polityki klimatycznej UE i  dyfuzji 

aspektów energetycznych i klimatycznych.
Ten wielopłaszczyznowy układ analizy pokrywa się z trzema fi larami, na któ-

rych została oparta unijna koncepcja bezpieczeństwa energetycznego: 
 – konkurencyjności, w ramach wspólnego rynku energetycznego,
 – bezpieczeństwie dostaw, obejmującym dywersyfi kację korytarzy im-

portowych,
 – celach polityki klimatycznej, integrowanej z polityką energetyczną.

Takie ujęcie pozwala na ukazanie problematyki z dwóch perspektyw: ekono-
micznej (liberalizacja i  budowa wewnętrznego rynku energii) i  geopolitycznej 
(zewnętrzny wymiar polityki energetycznej). Jednocześnie problem badawczy 
oparto na kilku założeniach:

1) Francja jest jednym z najważniejszych aktorów i aktywnym uczestnikiem 
współpracy w sektorze energetycznym UE. 

2) Rynek energetyczny Francji jest jednym z  największych pod względem 
wielkości i skali konsumpcji energii, stanowiąc podstawowy element rynku 
energetycznego Europy.

3) Francja jest aktorem o specyfi cznej strukturze energetycznej ze szczególną 
rolą energetyki jądrowej, co bezpośrednio przekłada się na odmienne inte-
resy wyrażane w procesie tworzenia wspólnego rynku energetycznego oraz 
założeń polityki klimatycznej UE.

2  Różnice na rynku ropy i gazu wynikają ze specyfi ki surowca i sposobu jego transportu. O ile 
handel ropą i jej produktami odbywa się na rynku globalnym, o tyle obrót gazem (wyłączając LNG) 
w dużej mierze ma wciąż wymiar regionalny, dostawy odbywają się przede wszystkim na podstawie 
długoterminowych kontraktów przez system gazociągów. W rezultacie rynek gazu ziemnego jest 
mało elastyczny i podatny na polityczne wpływy.
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4) Narodowi czempioni w sektorze energii posiadają ogromny potencjał od-
działywania w obrębie całego kraju, Europy oraz w skali globalnej.

5) Integracja sektora energetycznego oddziałuje bardzo szeroko na polityczne, 
ekonomiczne i społeczne aspekty życia państwa, które należy uwzględnić 
w kontekście przedmiotowej analizy.

W celu rozwiązania podjętego problemu autor sformułował kilka szczegóło-
wych pytań badawczych:

1) Jak rozwijał się proces współpracy w obszarze bezpieczeństwa energetycz-
nego w UE w ujęciu historycznym?

2) Czy (a jeśli tak, to jakie) są interesy bezpieczeństwa energetycznego całej 
Wspólnoty?

3) Jaka była rola Francji w tworzeniu wspólnej europejskiej polityki energe-
tycznej oraz w jakim stopniu interes narodowy wpływa na koncepcję „Eu-
ropy energii”?

4) W jaki sposób Francja defi niuje swoją narodową politykę energetyczną 
w rosnącym kontekście europejskim?

5) W jakim stopniu Francja jest gotowa scedować swoje suwerenne uprawnie-
nia w wymiarze zewnętrznej polityki energetycznej?

6) Czy i jakie są korzyści ze wspólnego stanowiska w wymiarze zewnętrznej 
polityki energetycznej UE dla poszczególnych państw członkowskich?

Analiza interesów jednego z głównych, wpływowych aktorów w procesie two-
rzenia wspólnotowej polityki energetycznej pozwoli lepiej zrozumieć uwarunko-
wania, w  jakich rozwija się proces budowy „Europy energii”. Nawet najbardziej 
liberalne państwa uznają rynek energetyczny za bardzo wrażliwy, który nie może 
być oparty wyłącznie na grze sił rynkowych3. Toteż próbują one wpływać na zało-
żenia polityki energetycznej.

W opracowaniu przyjęto następujące hipotezy:
1) Francja ma wzorcowo zdywersyfi kowaną strukturę paliw i kierunków im-

portu surowców oraz silnie rozwinięty program energetyki jądrowej, wobec czego 
ma inną perspektywę polityczną i interesy ekonomiczne niż znaczna część pozo-
stałych państw członkowskich UE.

2) Francja ma historycznie uwarunkowaną tradycję silnej ingerencji państwa 
w sektor energetyczny, a także rozwinięte koncerny energetyczne o ambicjach glo-
balnych, dlatego niechętnie przyjmuje wymogi deregulacji i liberalizacji w proce-
sie tworzenia rynku europejskiego, uznając je za prowadzące do osłabienia czem-
pionów narodowych.

3) Proces uwspólnotowienia zmusza Francję do rezygnacji z wyjątkowej prze-
wagi konkurencyjnej, wynikającej z niskich cen energii elektrycznej dzięki zain-
stalowanym w tym kraju mocom produkcyjnym energetyki jądrowej.

3  E. Cziomer, Podstawowe pojęcia i  zakres międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego 
[w:] idem (red.), Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, Ofi cyna Wydawnicza 
AFM, Kraków 2008, s. 24.
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4) Pogłębienie zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej ogranicza swo-
bodę francuskich koncernów w  podejmowaniu nowych intratnych projektów 
współpracy ze strategicznymi partnerami – dostawcami z państw trzecich. 

5) Francja korzysta ze swoich atutów w sektorze energetyki jądrowej. Działając 
energicznie na rzecz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, jest aktywnym 
promotorem upowszechnienia celów polityki klimatycznej zarówno w skali regio-
nalnej (UE), jak i globalnej (ONZ).

Analiza problemu badawczego została przeprowadzona z perspektywy zało-
żeń kilku uznanych teorii integracji europejskiej, takich jak: neofunkcjonalizm, 
liberalizm międzynarodowy oraz nowy instytucjonalizm. Przyjęta metoda po-
zwala najpełniej pokazać wpływ Francji na przebieg procesu uwspólnotowienia 
z perspektywy państwa i jego interesów w tym procesie.

Wszystkie zaprezentowane ujęcia teoretyczne okazały się przydatne w analizie 
problemu i  interpretacji przedmiotu badań. Teoria neofunkcjonalizmu ukaza-
ła między innymi proces integracji nowych obszarów współpracy polegający na 
działaniu mechanizmu „rozlania się” (spillover) kompetencji Komisji Europejskiej 
z  polityki konkurencyjności, polityki środowiska czy polityki transportowej na 
obszar współpracy w sektorze energetycznym. Teoria l iberalizmu międzyrzą-
dowego została wybrana ze względu na dostarczanie przydatnych kategorii do 
analizy miejsca i  roli państwa narodowego w  procesie podejmowania politycz-
nych decyzji. Pozwala to na wyartykułowanie preferencji narodowych i  ocenę 
skali i kierunku oddziaływania na proces tworzenia i dynamikę rozwoju wspól-
nej polityki energetycznej UE. Badanie z  zastosowaniem paradygmatów teorii 
liberalizmu międzyrządowego umożliwiło zgłębienie interesów indywidualnego 
uczestnika procesów integracji w kontekście różnych uwarunkowań politycznych, 
ekonomicznych i społecznych. Nowy instytucjonalizm  okazał się użyteczny 
w przybliżeniu procesu adaptacji preferencji w złożonej rzeczywistości politycz-
nej UE. Analiza przez pryzmat założeń koncepcji europeizacji  okazała się przy-
datna w analizie wpływu UE na wprowadzanie zmian i reform krajowej polityki 
energetycznej Francji.

Badana problematyka ma charakter wieloaspektowy i  jest niezwykle złożo-
na, toteż wymagała zastosowania różnych metod badawczych. W zależności od 
przedmiotu analizy korzystano z typologii zaproponowanych przez Teresę Łoś-
-Nowak4. W rozdziale drugim, w części poświęconej analizie uwarunkowań su-
rowcowych Francji zastosowano metodę czynnikową. Analiza systemowa, obej-
mująca określonych uczestników i zespół ich zachowań, została przeprowadzona 
w rozdziale trzecim, dotyczącym założeń i ram instytucjonalnych. W kolejnych 
rozdziałach, między innymi omawiających rozwój programu jądrowego Francji 
oraz ewolucję i przeobrażenia wspólnej polityki energetycznej WE/UE, zastoso-

4  T. Łoś-Nowak, Współczesne stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wro-
cławskiego, Wrocław 1993, s. 26–29; idem, Stosunki międzynarodowe. Teorie, systemy, uczestnicy,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 44–46.
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wano metodę historyczno-porównawczą, która również umożliwiła wyjaśnienie 
analizowanego zagadnienia przez opisanie kolejnych faz ewolucji rozwoju polityki 
integracji europejskiej w sektorze energetycznym z przedstawieniem ich przyczyn 
i  następstw na podstawie dostępnych źródeł archiwalnych UE i  zagranicznych 
ośrodków naukowych. W rozdziałach: szóstym, ósmym i dziesiątym zastosowa-
no metodę analizy zawartości dokumentów, raportów, deklaracji, przemówień 
oraz niektóre elementy metody decyzyjnej i  metody czynnikowej. Skorzystano 
też z metod zaproponowanych w typologiach Józefa Kukułki i Ziemowita Jacka 
Pietrasia, w tym ogólnologicznych (obejmujących analizę, syntezę, formułowanie 
wniosków w posób indukcyjny i dedukcyjny) i empirycznych (obserwacja i opis 
obserwowanych zdarzeń), a  także z  metod nauk społecznych, jak statystyczna 
i komparatywna (wartościująca), niezbędnych do analizy bilansu energetycznego 
i poziomów konsumpcji energii5.

Pojęcie i defi nicje bezpieczeństwa energetycznego

Charakteryzując bezpieczeństwo energetyczne, należy zauważyć, że nie istnieje 
jedna uniwersalna jego defi nicja. Rozpatrywać je trzeba w odniesieniu do innych 
aspektów bezpieczeństwa6. W znaczeniu etymologicznym bezpieczeństwo ozna-
cza stan niezagrożenia, spokoju, pewności, stan i poczucie wolności od zagrożeń, 
wolność od zagrożeń strachu lub ataku7. Bezpieczeństwo oznacza „brak zagro-
żenia fi zycznego albo ochronę przed nim, ochronę przed niebezpieczeństwami 
i pewność rozwoju”8.

Bezpieczeństwo energetyczne ma charakter wewnętrzny (równowaga popytu 
i podaży) oraz zewnętrzny (zapewnienie równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem 
a importem) i obejmuje interesy wszystkich podmiotów związanych z surowcami: 
od producentów i eksporterów, przez państwa tranzytowe, do konsumentów i im-
porterów. Jest ono zatem składnikiem bezpieczeństwa narodowego, jak i między-
narodowego, obejmuje bowiem aspekty wewnętrzne, jak i zewnętrzne interesów 
państwa, przy czym podział na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe jest 

5  J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2000, s. 155–158, 174–176; Z.J. Pietraś, Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnic-
two UMCS, Lublin 1986, s. 25–26.

6  Ch.K. Ebinger, Energy and Security in South Asia, Cooperation or Confl ict?, Brookings Institu-
tion Press, Washington D.C. 2011, s. 2.

7  R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, 
Bellona, Warszawa 2006, s. 14–16.

8  R. Zięba, Kategorie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych [w:] Bezpieczeń-
stwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D. Bobrow, E. Haliżak, F. Zięba, Wydaw-
nictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997, s. 3.
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umowny, gdyż zawsze ma ono charakter międzynarodowy9. Bezpieczeństwo pań-
stwa jest kategorią wielowymiarową i wykracza poza tradycyjną sferę polityczno-mi-
litarną wobec szerszego zakresu wartości podlegających ochronie10. Bezpieczeństwo 
państwa wyraża cel jego polityki zagranicznej i adresuje ku międzynarodowemu 
środowisku wewnętrzne potrzeby, interesy i  wartości danego społeczeństwa11. 
W  ten sposób bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych państw powiązane 
jest ściśle ze stanem bezpieczeństwa międzynarodowego i jako element polityki 
zagranicznej wynika z najważniejszych interesów państwa.

Bezpieczeństwo energetyczne jest łańcuchem powiązanych z  sobą różnych 
wartości i czynników zarówno gospodarczych, jak i politycznych. W klasycznym 
rozumieniu będzie to „nieprzerwana dostępność dostaw po przystępnych cenach 
i na oczekiwanym poziomie, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska na-
turalnego”, przy czym podmiotem bezpieczeństwa energetycznego jest państwo, 
które funkcjonuje w odniesieniu do innych uczestników systemu bezpieczeństwa 
energetycznego, takich jak (transnarodowe) korporacje energetyczne i  bezpo-
średni konsumenci indywidualni oraz przemysłowi12.

Defi niując pojęcie bezpieczeństwa energetycznego, można je rozpatrywać 
w aspekcie przedmiotowym jako składnik bezpieczeństwa państwa (obok bezpie-
czeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego czy ekologicznego). Wówczas 
ma ono charakter wieloaspektowy i obejmuje uwarunkowania polityczne, ekono-
miczne, jak również ekologiczne, w tym zmiany klimatyczne13. Szczególnie ważne 
jest bezpieczeństwo ekonomiczne jako część składowa bezpieczeństwa narodo-
wego, determinujące bezpieczeństwo gospodarki narodowej, czyli taki stan, w któ-
rym gospodarka danego kraju ma zapewnioną niezbędną do jej funkcjonowania 
i rozwoju podaż czynników produkcji, w tym wystarczalność energetyczną14. Sek-
tor energetyczny oddziałuje bezpośrednio na efektywność i konkurencyjność go-
spodarki, zatem bezpieczeństwo ekonomiczne państwa jest immanentnie związane 
z ogólnym bezpieczeństwem państwa, przy czym jest pojęciem węższym od niego.

Bezpieczeństwo surowcowe, będące elementem bezpieczeństwa ekono-
micznego, oznacza zdolność systemu gospodarczego państwa do zapewnienia 
dostępności do surowców ze źródeł krajowych i  zagranicznych na poziomie

9  Ibidem, s. 21–23; R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydaw-
nictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 17.

10  P. Sienkiewicz, D. Nowak, Bezpieczeństwo energetyczne państwa, Akademia Obrony Narodo-
wej, Zeszyty Naukowe AON, nr 4 (57) 2004. 

11  R. Zięba, Kategorie..., s. 6–7.
12  Energy Security, International Energy Agency, IEA, http://www.iea.org/subjectqueries/keyre-

sult.asp?KEYWORD_ID=4103 (dostęp: 9.09.2012).
13  Zob. K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, IUS

atTAX, Warszawa 2011, s. 36–37.
14  E. Haliżak, Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego [w:] Bez-

pieczeństwo narodowe i międzynarodowe..., s. 78–82; Z. Stachowiak, Ekonomiczny wymiar bezpie-
czeństwa narodowego [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski..., s. 386.
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(i o strukturze) odpowiadającym potrzebom gospodarki i społeczeństwa, a zara-
zem gwarantującym potencjał do przeciwstawienia się naciskom zewnętrznym 
i niezagrożony rozwój gospodarki narodowej. Będące zaś jego elementem skła-
dowym bezpieczeństwo energetyczne (naft owe, gazowe, energii elektrycznej) to 
zdolność gospodarki narodowej do bieżącego i perspektywicznego zaopatrzenia 
w energię odbiorców krajowych po społecznie akceptowalnych cenach i z zacho-
waniem niezależności politycznej15. Zapewnienie bezpieczeństwa energetyczne-
go państwa oznacza bowiem wyeliminowanie (maksymalne ograniczenie) moż-
liwości wykorzystania przez podmioty zewnętrzne ich statusu dostawcy energii 
w celu wywierania presji politycznej16. Polityka energetyczna ma zatem na celu 
określenie działań niezbędnych dla zabezpieczenia bieżących i przewidywanych 
w przyszłości potrzeb surowcowych zapewniających trwały rozwój gospodarczy 
państwa, oparty na strategiach politycznych obejmujących między innymi dywer-
syfi kację źródeł dostaw energii, tworzenie rezerw surowców, ograniczanie dostęp-
ności podmiotom zagranicznym do rodzimego rynku energetycznego czy zawie-
ranie umów międzynarodowych17.

Bezpieczeństwo energetyczne można też rozpatrywać w aspekcie podmioto-
wym, czyli z punktu widzenia interesów producentów, konsumentów oraz krajów 
tranzytowych18. Takie ujęcie defi niuje bezpieczeństwo energetyczne jako posia-
danie lub dostęp do niezbędnych ilości energii po przystępnych cenach i na wy-
starczającym poziomie. Wyznacznikami są tu więc ilość, cena i czas niezbędny do 
dostawy19.

Paradygmat bezpieczeństwa energetycznego przesunął się od problemu bez-
pieczeństwa dostaw ropy naft owej w latach 70. XX wieku do bardziej komplek-
sowego ujęcia uwzględniającego zróżnicowane czynniki warunkujące stan bra-
ku zagrożenia. Współcześnie defi nicja bezpieczeństwa energetycznego musi 
bowiem być szersza, ze względu na zmianę charakteru zagrożeń i postrzegania 
ich przez państwa. Wreszcie rozumienie wyzwań bezpieczeństwa energetyczne-
go musi odnosić się nie tylko do państw, ale także innych podmiotów niepań-
stwowych, takich jak korporacje transnarodowe oraz indywidualni i  zbiorowi
konsumenci.

15  Ibidem, s. 396; A. Gradziuk, W. Lach, E. Posel-Częścik, K. Sochacka, Co to jest bezpieczeństwo 
energetyczne państwa?, Biuletyn PISM, 103/2002, s. 708.

16  A. Gradziuk, W. Lach, E. Posel-Częścik, K. Sochacka, Co to jest bezpieczeństwo..., s. 706–707.
17  Polityka energetyczna (pozyskiwanie, przetwarzanie, zarządzanie oraz dostęp do zasobów 

energetycznych) stanowi składnik bezpieczeństwa narodowego. Por. G. Bartodziej, M. Tomaszew-
ski, Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Wydawnictwo „Nowa Energia”, Racibórz 
2009, s. 30.

18  Więcej: zob. T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mo-
zaika interesów i geostrategii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011, s. 32–33. 

19  Ch.K. Ebinger, Energy and Security in South Asia..., s. 2.
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Główne kierunki badań nad bezpieczeństwem
energetycznym we Francji 

Francuskie badania problematyki bezpieczeństwa energetycznego zintensyfi -
kowały się pod koniec XX i na początku XXI wieku, kiedy po trzech dekadach 
względnej stabilizacji w światowym systemie energetycznym bezpieczeństwo do-
staw i dostępność surowców energetycznych znów stały się ważnymi determinan-
tami kształtującymi uwarunkowania międzynarodowych relacji geopolitycznych 
i geoekonomicznych. 

Prace francuskich badaczy stosunków międzynarodowych w omawianym 
zakresie cechuje interdyscyplinarne podejście syntetyzujące wzajemne związki 
polityki, ekonomii i ochrony środowiska. Rozległe analizy dotyczące zagadnień 
bezpieczeństwa energetycznego są prowadzone przez jednostki rządowe, między 
innymi przez Radę Ogólną do spraw Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju 
(Le Conseil général de l’environnement et du développement durable) przy resorcie 
energetyki czy przez Centrum Analiz, Przewidywania i Strategii (Centre d’Analyse,
 de Prevision et de Strategie) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W strukturze 
administracji publicznej dynamicznie działa Instytut Wyższych Studiów Obrony 
Narodowej (Institut des Hautes Études de Défense National) zajmujący się proble-
matyką sekurytyzacji problemów bezpieczeństwa energetycznego i jego powiąza-
niami z bezpieczeństwem militarnym. 

Badania nad problematyką energetyczno-klimatyczną we Francji są prowa-
dzone między innymi przez placówki uniwersyteckie, z których warto wyróżnić 
Centrum Geopolityki Energii i Surowców (Le Centre de Géopolitique de l’Ener-
gie et des Matières Premières) na Uniwersytecie Paris-Dauphine, a także Ośrodek 
Studiów i Badań Międzynarodowych (Centre d’Études et de Recherches Interna-
tionales) przy Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu, w którym są prowadzone 
badania między innymi nad zjawiskiem europeizacji procesów integracji. 

Prężnie działającymi pozaakademickimi ośrodkami badawczymi są: Fran-
cuski Instytut Stosunków Międzynarodowych (Institut Français des Relations 
Internationales), wydawca serii Gouvernance européenne et géopolitique de l’éner-
gie poświęconej analizie regionalnych i globalnych polityczno-ekonomicznych 
implikacji problemów bezpieczeństwa energetycznego. W Instytucie Stosunków 
Międzynarodowych i Strategicznych (Institut de Relations Internationales et Stra-
tegiques) działa sekcja Énérgie et environnement, a ośrodek ten wydaje opinio-
twórczy kwartalnik „La Revue internationale et stratégique” poświęcony strate-
gicznym międzynarodowym aspektom bezpieczeństwa energetycznego. Badania 
koncentrujące się na wybranych aspektach rozwoju sektora energetycznego pro-
wadzą także inne ośrodki, między innymi: Société Française d’Énergie Nucléaire, 
IFP Energies nouvelles (były Institut Français du Pétrole). 
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Struktura pracy

Wyznaczone cele badawcze określają konstrukcję pracy, podporządkowując ją 
założeniom merytoryczno-metodologicznym. Układ pracy jest problemowo-
-chronologiczny, co umożliwia analizę problematyki równolegle do etapów two-
rzenia wspólnej polityki energetycznej UE (od zalążków współpracy w sektorze 
energetycznym, określonych w  TEWWS i  TEWEA, do podstaw traktatowych 
nowej polityki wspólnotowej zawartych w  Traktacie z  Lizbony) na tle ewolucji 
stanowiska Francji jako jednego z najważniejszych aktorów europeizacji sektora 
energetycznego.

Książka została podzielona na trzy części obejmujące 10 rozdziałów. W roz-
dziale 1 przedstawiono podstawy teoretyczne pracy, próbując wyjaśnić, jaka jest 
rola państw w procesie integracji europejskiej oraz w  jaki sposób kształtują się 
preferencje i motywy państw do szczególnego rodzaju współpracy obejmującej 
przekazanie części suwerenności na poziom ponadnarodowy. Poszukując odpo-
wiedzi na zadane pytania, autor sięga do różnych koncepcji teoretycznych inte-
gracji regionalnej, ukazując dotychczasowe wyniki badań i przedstawiając nowe 
perspektywy eksplanacji. W rozdziałach 2, 3 i 4 zaprezentowano bilans energe-
tyczny, ramy instytucjonalne polityki energetycznej Francji oraz implikacje uwa-
runkowań surowcowych i polityczno-historycznych, które wpłynęły na kształto-
wanie się specyfi cznych preferencji tego państwa w procesie uwspólnotowienia 
współpracy energetycznej w UE.

W drugiej części opracowania podjęto próbę analizy przesłanek i przebiegu 
procesu rozwoju współpracy energetycznej na poziomie regionalnym (w UE) 
w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. W rozdziałach 5 i 6 ukazano histo-
ryczną i prawno-traktatową perspektywę rozwoju podstaw polityki energetycznej 
WE/UE, jej ramy instytucjonalne, problem infrastruktury dostaw, uwarunkowań 
liberalizacji sektora energetycznego, prezentując założenia kolejnych liberaliza-
cyjnych „pakietów energetycznych” oraz stanowisko i interesy Francji wobec inte-
gracji wewnętrznego rynku energetycznego Wspólnoty. Proces instytucjonalizacji 
zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki energetycznej z uwzględnieniem ram 
dialogu energetycznego UE – Rosja i  problemu zróżnicowanych strategii ener-
getycznych państw członkowskich UE przedstawiono w rozdziałach 7 i 8. Autor 
podejmuje próbę syntetycznego przedstawienia stanowiska Francji wobec two-
rzenia wspólnej zewnętrznej polityki energetycznej UE, postaw deklarowanych 
i rzeczywistych interesów oraz praktyki polityki energetycznej. Analiza uwzględ-
nia uwarunkowania geografi czne polityki energetycznej Francji skoncentrowanej 
na trzech kierunkach działań: Dalekiej Północy, basenie Morza Śródziemnego 
oraz współpracy z Rosją.

Trzecia część książki (rozdziały 9 i  10) została poświęcona klimatycznym 
aspektom bezpieczeństwa energetycznego w układzie globalnym i  regionalnym 
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odnoszącym się do wysiłków UE i Francji na rzecz przeciwdziałania zmianom 
klimatu, charakteryzując między innymi założenia „pakietu energetyczno-kli-
matycznego” UE i narzędzia polityki klimatycznej oraz implikacje dążeń UE do 
gospodarki niskoemisyjnej dla bezpieczeństwa energetycznego jej państw człon-
kowskich. Przedstawiono stanowisko i  interesy Francji wobec rozwoju polityki 
klimatycznej UE, podkreślając jej międzynarodowe aspiracje objęcia przywódz-
twa w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu i uwzględniając analizę ini-
cjatyw politycznych składanych przez przedstawicieli elit politycznych państwa. 
W ostatniej części pracy zarysowano także wysiłki Francji na rzecz implementacji 
celów polityki klimatycznej UE w kraju w ramach szczególnej formuły partner-
stwa polityczno-społecznego o nazwie „Grenelle de l’environnement”.

Baza źródłowa

Aktualność i  złożoność problemu badawczego wymaga wszechstronnego zapo-
znania się z dostępną, bogatą literaturą przedmiotu, która została ujęta w biblio-
grafi i niniejszego opracowania.

Dokumenty, raporty, traktaty

Podstawę bazy źródłowej stanowią źródła archiwalne i  publikowane. Wśród 
pierwszych szczególnie cenne są traktaty założycielskie i, nowelizujące prawo 
pierwotne WE/UE, zasoby elektroniczne Archiwum Unii Europejskiej, zwłaszcza 
komunikaty, sprawozdania, Zielone i Białe Księgi Komisji Europejskiej, strategie 
energetyczne Unii Europejskiej, rezolucje i  raporty Parlamentu Europejskiego, 
konkluzje i  komunikaty końcowe z  posiedzeń Rady Europejskiej, dokumenty 
z konferencji międzyrządowych.

Osobny zbiór źródeł stanowią rozporządzenia i dyrektywy zmieniające zasady 
funkcjonowania wspólnego rynku, w szczególności składające się na tak zwane 
pakiety liberalizacyjne.

W monografi i wykorzystano także ofi cjalne dokumenty rządu francuskiego, 
właściwego ministerstwa ds. ekologii i  energii, memoranda, kontrybucje, noty 
prezydencji francuskiej, Trybunału Obrachunkowego, raporty agencji i  instytu-
cji rządowych, misje koncernów energetycznych, a  także propozycje składane 
w trakcie posiedzeń konferencji szczytów klimatycznych.

Szczególnie przydatne okazały się opracowania statystyczne, między innymi 
takie jak: raporty roczne EU energy in fi gures, Statistical Pocketbook 2012, BP Sta-
tistical Review of World Energy Outlook oraz dane francuskiego urzędu statystycz-
nego INSEE. 
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Przemówienia, deklaracje, pamiętniki 

Ze względu na temat niniejszego opracowania bazę źródłową uzupełniają pamięt-
niki oraz liczne deklaracje i przemówienia francuskich prezydentów (od Charles’a 
de Gaulle’a do François Hollande’a) premierów i właściwych szefów resortów do 
spraw energii, a także prezesów francuskich koncernów energetycznych, na przy-
kład EDF czy AREVA.

Opracowania

W pracy nad monografi ą autor korzystał głównie z literatury i opracowań francu-
skojęzycznych oraz anglojęzycznych, w mniejszym stopniu ze źródeł polskich, co 
pozwoliło sprostać wyzwaniu aktualności tematu i oceny problemu badawczego
z perspektywy francuskich analityków i ekspertów. We Francji istnieje obfi ta litera-
tura, koncentrująca się na zagadnieniach z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. 

W zakresie polityki energetycznej, w tym dotyczącej energetyki jądrowej 
Francji, wykorzystano miedzy innymi następujące prace: J.-M. Charpin [2000], 
A.L. Giraud [1983], M. Jauréguy-Naudin [2012], B. Laponche [2009], P. Zaleski 
[1976, 2005, 2009]. Wiele opracowań autorów francuskich jest poświęconych spe-
cyfi cznym problemom, związanym z czynnikiem energetycznym w polityce eu-
ropejskiej Francji. Należą do nich miedzy innymi prace: S. Méritet [2008, 2010, 
2012], P. Noël, [2008], R. Prud’homme [2012]. Wśród autorów opisujących za-
gadnienia związane ze wspólnym rynkiem energetycznym i polityką energetycz-
no-klimatyczną UE wymienić należy: J.-M. Chevalier [2004, 2008, 2011], V. du 
Castel [2010], M. Derdevet [2009], S. Doumblé-Billé [2011], B. Durand [2007], 
E. Grand, S. Furfari [2012], J.-P. Hansen, J.H. Keppler [2008], C. Kérébel [2009], 
N. Jabko [2001], J. Lesourne [2008, 2011], S. Nies [2009], J. Percebois [2010]
i T. Veyrenc [2011].

Na świecie istnieje bogata literatura koncentrująca się na wybranych zagad-
nieniach z zakresu bezpieczeństwa energetycznego Francji i UE w omawianym 
zakresie. Wśród autorów licznych prac z zakresu bezpieczeństwa energetycznego 
trzeba wyróżnić następujących: D. Bourg [2007, 2010], M. Callon [2009], A. Co-
hen [2009], J. Connely [2012], G. Hecht [2009], G. Luft  [2009], M.T. Klare [2006], 
A. Korin [2009], S. Muller-Kraenner [2008, 2009], J. Nincic [2009], A. Prontera 
[2010], K. Rosner [2009], B.K. Sovacool, S.V. Valentine [2012], J. Wurm [2010], 
R.K.W. Wurzel [2012], M. Schneider [2008, 2011], Ch. Schülke [2010], J. Szarka 
[2009, 2011], K.H. Whiteside [2007, 2010], R. Youngs [2007].

Spośród polskich autorów do analizy problematyki zagadnień bezpieczeństwa, 
w tym energetycznego i klimatycznego, wykorzystano między innymi prace ta-
kich autorów, jak: E. Cziomer [2008], R. Czarny [2009], M. Chorośnicki [2004], 
E. Haliżak [2007], G. Jezierski [2005], M. Kaczmarski [2010], R. Kuźniar [2005, 
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2009], M. Nowacki [2010], M. Pietraś [1990, 2011], R. Zięba [2008, 2010], K. Żu-
krowska [2005, 2007, 2009], L. Zyblikiewicz [2004].

Drugą grupę opracowań stanowią prace opisujące politykę zagraniczną i bez-
pieczeństwa Francji. Wśród autorów, którzy wnieśli szczególnie istotny wkład 
do badań, należy wymienić: J. Baszkiewicza [1978, 2004], S. Parzymiesa [1984, 
1994, 2006, 2009], J. Stefanowicza [1994], Dobroczyńskiego [1978, 1980]. Wybra-
ne aspekty polityki międzynarodowej współczesnej Francji omawiają także opra-
cowania A. Ciupińskiego [1997, 2001], J. Krasuskiego [1983], M. Kuczyńskiego 
[1995], A. Szeptyckiego [2005].  

Literaturę uzupełniającą z zakresu integracji europejskiej stanowiły między 
innymi opracowania: J. Barcza [2003, 2004, 2010], E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej 
[2002], L. Jesienia [2000, 2011], K. Michałowskiej-Gorywody [2002], A. Nowaka-
-Far [2011], R. Trzaskowskiego [2005], J.J. Węca [2000, 2006, 2011], K. Wiaderny-
-Będzińskiej [1999]. 

Istnieje wiele opracowań odnoszących się do zagadnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, brakuje jednak syntetycznej analizy poświęconej Francji i jej roli 
w kształtowaniu europejskiego bezpieczeństwa energetycznego, stąd niniejsza pu-
blikacja w pewnym stopniu próbuje wypełnić tę lukę.

Periodyki, prasa 

W opracowaniu najczęściej korzystano z analiz kwartalnych „Politique étrangère” 
wydawanego przez Institut Français des Relations Internationales (IFRI). Wśród 
pozostałych periodyków wymienić należy „Critique internationale” Centre d’Étu-
des et de Recherches Internationales (CERI), a także bogate źródła publikacji Insti-
tut de Relations Internationales et Strategiques (IRIS) czy fundacji Notre Europe.

Podstawę dokonanych analiz, porównań i ocen stanowiły ponadto opracowa-
nia International Energy Agency, International Atomic Energy Agency, Oxford 
Institute for Energy Studies, World Security Institute, Center for Strategic and In-
ternational Studies, Institute for Security and Development Policy, EU Institute for 
Security Studies, Global Security Institute, Institute for Security and Development 
Policy, Nuclear Energy Institute, Institute for Science and International Security, 
Stockholm International Peace Research Institute, a także polskich ośrodków ba-
dawczo-naukowych i eksperckich, jak Centrum Stosunków Międzynarodowych, 
Ośrodek Studiów Wschodnich, Centrum Europejskie Natolin, Instytut Sobieskie-
go, Fundacja im. K. Adenauera, i wielu innych ośrodków analitycznych współcze-
snych stosunków międzynarodowych. Ważnym źródłem informacji okazała się 
także subskrypcja Le Monde diplomatique oraz materiałów prasowych EurActiv 
oraz European Energy Review.

Niniejsza publikacja jest skierowana do szerokiego kręgu osób zainteresowa-
nych problematyką bezpieczeństwa i integracji europejskiej, aczkolwiek może sta-
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nowić również źródło informacji dla pracowników naukowych, ekspertów i osób 
zawodowo związanych z  sektorem energii. Autor starał się sprostać złożoności 
i skomplikowaniu tematu, mając nadzieję, że zaprezentowane wnioski okażą się 
przydatne nie tylko w badaniach nad polityką i rolą UE w kształtowaniu bezpie-
czeństwa energetycznego kontynentu, ale także dla praktyki politycznej. Zamie-
rzeniem autora było przybliżyć intencje i  interesy Francji w kształtowaniu bez-
pieczeństwa energetycznego UE, w szczególności wobec rosnącej rangi polityki 
klimatycznej UE, oraz sprostać celom dydaktycznym, dlatego opracowanie może 
stanowić pomoc dla studentów i naukowców zajmujących się problemem bezpie-
czeństwa energetycznego i integracji europejskiej.

Praca powstawała jako rezultat badań Autora oraz wielu konsultacji prze-
prowadzonych w ośrodkach naukowych we Francji w ramach stażu naukowego,
a także w Polsce. Autor pragnie podziękować wszystkim, którzy wykazali życz-
liwość i  przyczynili się do jej ukończenia, w  szczególności pracownikom Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Sorbony i  Instytutu Nauk Politycznych (Sciences Po) 
w Paryżu. Autor pragnie złożyć szczególne podziękowania profesorowi Pierre’owi 
Zaleskiemu i profesor Sophie Méritet z Uniwersytetu Paris-Dauphine.

Kraków – Paryż, grudzień 2012



Część I

Polityka energetyczna Francji





1. Kształtowanie narodowych preferencji w świetle 
teorii integracji europejskiej

1.1. Teorie integracji europejskiej – wybór koncepcji

Teorie integracji, które rozwijały się wraz z  pogłębieniem procesu politycznej 
i ekonomicznej współpracy w Europie, dostarczają nowych perspektyw badaw-
czych. U podstaw wyboru koncepcji teoretycznej niniejszej analizy legły pytania 
o  rolę państw w  procesie integracji europejskiej. W  jaki sposób państwo, jako 
podstawowy uczestnik procesu, kształtuje swoje narodowe interesy w  przebie-
gu postępującej integracji? W jakim stopniu interesy narodowe poszczególnych 
państw członkowskich UE warunkują ich skłonność do podejmowania współpra-
cy na poziomie ponadnarodowym? Jakie z punktu widzenia teorii integracji eu-
ropejskiej są motywy dokonywania transferu kompetencji i części suwerenności 
na poziom ponadnarodowy?

Interes narodowy, niezależnie od sposobu jego defi niowania, jest jedną z pod-
stawowych kategorii analiz politologicznych i znajduje także zastosowanie w bada-
niach nad działaniami państw w sprawie uwspólnotowienia polityki energetycznej 
i klimatycznej UE1. W teorii polityki międzynarodowej prymat państwa oraz dą-

1  W  nauce polskiej szczególne miejsce zajmuje typologia zaproponowana przez J. Kukułkę, 
który wyróżnił trzy typy interesów narodowych jako celów polityki zagranicznej: egzystencjalne 
(zapewniające przetrwanie, bezpieczeństwo, rozwój), koegzystencjalne (zaspokajanie potrzeb w za-
kresie przynależności, łączności, współpracy) i funkcjonalne (aktywność w środowisku międzyna-
rodowym, dostęp do informacji, regulacja decyzji). Według J. Kukułki interesy wyrastają w procesie 
konfrontacji potrzeb z obiektywnymi możliwościami ich zaspokojenia w różnych typach i rodzajach 
stosunków międzynarodowych (…) [interesy – T.M.] to „pewna relacja określonych wartości (dóbr) 
do określonych potrzeb, a zatem i dążenia do zaspokojenia maksymalnej ilości tych potrzeb” [w:] 
J. Kukułka, Problem teorii stosunków międzynarodowych (1978), s. 264–265. Janusz Stefanowicz inte-
resy kategoryzuje jako żywotne i drugorzędne, zob. J. Stefanowicz, Między tożsamością i wspólnotą. 
Współczesne wyznaczniki polityki zagranicznej państw europejskich, Instytut Studiów Politycznych 
PAN, Warszawa 1996, s. 13. Według M. Dobroczyńskiego i  J. Stefanowicza, którzy wyodrębnia-
ją dwie kategorie interesów: bezpieczeństwo (wola przetrwania i  tożsamość) oraz wzrost potęgi 
(współpraca lub współzawodnictwo), wywodząc je z racji stanu, „interesy państwa są podstawową, 
a dokładniej: wyłączną kategorią motywacyjną jego polityki zagranicznej”, zob. M. Dobroczyński, 
J. Stefanowicz, Polityka zagraniczna (1984), s. 14–16. Ziemowit J. Pietraś, uznał, że interes naro-
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żenie do realizacji własnych interesów mocno akcentował już paradygmat reali-
styczny. Już latach 50. XX wieku Hans Joachim Morgenthau uznawał, że interes 
narodowy, defi niowany w kategoriach władzy, w dążeniu do power, racjonalizuje 
działania państwa i jego politykę zagraniczną jako „absolutny wyznacznik działań 
politycznych”. Dopóki świat opiera się na strukturze państw narodowych, narodo-
wy interes będzie stanowił „ostatnie słowo w światowej polityce”2. „Jeśli państwo 
narodowe zostanie zastąpione przez inny sposób organizacji, polityka zagraniczna 
musi wówczas zachować interes narodowy w ramach nowej organizacji”3.

du rozumiany jako „funkcja potrzeb, która skłania uczestnika stosunków międzynarodowych do 
podjęcia działań i zaspokojenia potrzeb”, stanowi fundament, na którym buduje się system celów, 
a cele te są bodźcem do podejmowania działań międzynarodowych, zob. Z.J. Pietraś, Podstawy teo-
rii stosunków międzynarodowych, UMCS, Lublin 1986, s. 144. Ciekawą próbę wyjaśnienia relacji 
między interesem narodowym a celami polityki zagranicznej przedstawił Ryszard Zięba, wskazu-
jąc, że istnieje ścisły związek między interesami państwa a celami jego polityki zagranicznej, zob.
R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2009, s. 39–43. Według Zięby „(…) pierwotne są potrzeby, które wyartykułowane i przystosowane 
do realizacji stają się interesami uczestników stosunków międzynarodowych. Na podstawie tych 
interesów ośrodek decyzyjny podejmuje cele, które stają się następnie bodźcami do podejmowania 
przez państwo działań na forum międzynarodowym (…) cele są elementem ukierunkowującym 
działania polityki zagranicznej państwa, zmierzające do zaspokojenia potrzeb i interesów wyarty-
kułowanych w jego systemie wewnętrznym, a związanych z uczestnictwem państwa w określonym 
środowisku międzynarodowym”, zob. ibidem, s. 43. Teresa Łoś-Nowak odnosi problem interesu do 
motywów działania państwa, twierdząc, że „[interes narodowy – T.M.] jest siłą motoryczną i główną 
kategorią motywacyjną działań państwa na arenie międzynarodowej”, stanowi element „przetargu”; 
„to właśnie przez pryzmat interesu narodowego formułowane są cele, metody, działania i  środki 
realizacji polityki zagranicznej państwa (…) o ile realiści uznają interes narodowy jako podstawową 
przesłankę motywacyjną działań podejmowanych w ramach zewnętrznych funkcji państwa, o tyle 
w motywach przedstawicieli nurtu neoliberalnego dominują interesy wyrażające wolę współdziała-
nia i kompromisu, eksponując wartości uniwersalne, wspólne społeczności międzynarodowej, zob. 
T. Łoś-Nowak (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie, Poltext, Warszawa 2011, 
s. 48–50.Według Stanisława Bielenia interesy narodowe są „uświadamianymi preferencjami państw, 
które powstają jako rezultat zarówno wewnętrznych warunków materialnych, jak i potrzeb funk-
cjonalnych (…) są pochodną ról i utrwalonych wzorców zachowań państw w środowisku między-
narodowym (…) preferencje państw są określane przez normy społeczne, reguły gry, porozumienia 
i  związki z  innymi uczestnikami życia międzynarodowego”, zob. S. Bieleń, Polityka w  stosunkach 
międzynarodowych, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 76. Inni badacze wskazują, 
że interes narodowy to „stwierdzenie tego co jest najlepsze dla narodu”, zob. E.J. Pałyga, J. Symoni-
des (red.), Teoretyczne problemy polityki zagranicznej, IGKR SGPiS, Warszawa 1978, s. 13. Erhard 
Cziomer, wywodząc interes narodowy ze zmiennych historycznych systemów wartości i racji stanu, 
defi niuje interesy narodowe jako „żywotne interesy, ułożone hierarchicznie, według przyjętego sys-
temu wartości” określonych grup wewnątrzpaństwowych, które „posiadają decydujący wpływ na 
wyłonione elity polityczne i władzy wykonawczej odpowiadającej bezpośrednio za realizacje polity-
ki zagranicznej”, zob. E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodo-
wych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 106.

2  H.J. Morgenthau, Politics among Nations. Th e Struggle for Power and Peace, 7th edition, New 
York 2005, s. 4–5.

3  Idem, Another Great Debate: Th e National Interest of the United States, Th e American Political 
Science Review, Vol. XLVI, No. 4, 1952, s. 792.
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Suwerenność jest podstawową wartością chronioną przez państwa, nie wy-
klucza to jednak możliwości samoograniczenia przez nie części swych praw su-
werennych na rzecz ponadnarodowych instytucji, o ile będzie to kompensowane 
przez inne korzyści. W ten sposób Morgenthau starał się wyjaśnić motywy pań-
stwa do tworzenia ponadnarodowych organizacji, takich jak Europejska Wspól-
nota Węgla i Stali – państwo ogranicza swoją wolność działania w oczekiwaniu 
na proporcjonalne korzyści kompensujące jej częściową utratę4. Realizm Morgen-
thau nie był jednak bezkrytycznie przyjmowany przez zwolenników współczesnej 
orientacji realizmu strukturalnego. Jak pisał Kenneth N. Waltz, „(...) realiści nie 
poradzili sobie z przyczynowością na poziomie ponadpaństwowym, gdyż nie po-
trafi li analizować przyczynowości ponad poziomem państwa, ponieważ nie uzna-
ją struktury jako siły napędzającej, mogącej kształtować jednostki polityczne tak, 
by działały one w określony sposób”5.

Uwzględniając powyższy kontekst, w monografi i posiłkowano się założeniami 
trzech teorii integracji europejskiej, jednocześnie umieszczając państwo w cen-
trum analizy. Autor dokonuje oceny poszczególnych fragmentów polityki ener-
getycznej Francji oraz jej postawy wobec instytucji ponadnarodowych i procesu 
uwspólnotowienia sektora energetycznego przez pryzmat założeń trzech teorii 
integracji europejskiej: neofunkcjonalizmu, liberalizmu międzyrządowego i no-
wego instytucjonalizmu. Każda z teorii przyjmuje inną perspektywę, o ile bowiem 
neofunkcjonalizm przesadnie koncentruje się na roli instytucji ponadnarodo-
wych, a  liberalizm międzyrządowy na negocjacjach między państwami, o  tyle 
nowy instytucjonalizm interesuje się przede wszystkim procesem delegowania 
uprawnień na rzecz instytucji ponadnarodowych oraz skupia się na relacjach mię-
dzy tymi instytucjami a państwem6.

Zaproponowane ujęcie łączy badania nad rolą państwa w procesie integracji 
europejskiej z coraz większą rolą instytucji europejskich, jak Komisja Europejska 
czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS), których wzrost autorytetu wraz 
z ewolucją i postępem procesu integracji powoduje, że poszukują one czegoś wię-
cej niż tylko swego miejsca w systemie instytucjonalnym i prócz kontroli nad tym 
procesem chcą także dbać o całościową zdolność UE do działania7.

Analiza problemu w  świetle założeń różnych teorii umożliwia osiągnięcie 
lepszych rezultatów badań, pozwala bowiem spojrzeć na problem z różnych per-
spektyw badawczych w  warunkach współzależności integracyjnej między sferą 

4  Ibidem, s. 793.
5  K.N. Waltz, Realist Th ought and Neorealist Th eory, Journal of International Aff airs 44, 1990,

s. 34; por. także: S. Burchill (red.), Teorie stosunków międzynarodowych, przeł. P. Frankowski), 
Książka i Wiedza, Warszawa 2006, s. 123.

6  Por. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 343, 345. 

7  L. Jesień, Prezydencja Unii Europejskiej. Zinstytucjonalizowana procedura przywództwa poli-
tycznego, PISM, Warszawa 2011, s. 48–49.
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ponadnarodową i  sferą państwową, przyjmując za profesorem J. Barczem, że
„(...) utrzymanie ustroju UE o  zróżnicowanym reżimie (reżim wspólnotowy 
i międzyrządowy) leży w interesie państw członkowskich, umożliwia bowiem „ła-
godne” wprowadzenie nowych obszarów do procesu integracji”8.

1.1.1. Interes narodowy w świetle teorii integracji regionalnej
neofunkcjonalizmu

Ernst B. Hass, jeden z najbardziej wpływowych przedstawicieli neofunkcjonali-
zmu (obok L. Lindberga, S. Scheingolda, J. Nye’a, D.J. Puchaly, P. Schmittera), ana-
lizując postęp procesu tworzenia przez kraje europejskie politycznej wspólnoty, 
defi niuje integrację jako wewnętrzny proces pokojowego rozwiązywania konfl ik-
tów między grupami o  sprzecznych oczekiwaniach. W  procesie tym polityczni 
aktorzy są przekonani o interesie przeniesienia ich „lojalności”, oczekiwań i dzia-
łalności politycznej do nowego centrum, którego instytucje posiadają jurysdykcję 
(lub domagają się jej posiadania) ponad państwami narodowymi9.

Transfer loyality z poziomu państwowego na poziom ponadnarodowy w pro-
cesie integracji politycznej jest dobrowolny, oczekiwane korzyści wynikają-
ce z  uczestnictwa na poziomie wspólnotowym przewyższają bowiem korzyści 
z  działań podejmowanych przez krajowe instytucje10. Haas, mówiąc o  utwo-
rzeniu Zjednoczonych Stanów Europy, stwierdził, że „Europejskie narody mu-
szą transferować i połączyć jakąś część ich suwerennych praw, by zabezpieczyć 
wspólne działania polityczne i gospodarcze dla integracji i właściwego rozwoju 
ich wspólnych zasobów”11. Haas, odwołując się do przykładu francusko-nie-
mieckich negocjacji o kształt EWG, uważa, że gdy rządy raz zobowiążą się do 
osiągnięcia wspólnych rozwiązań o fundamentalnej wadze dla codziennego ży-
cia ich obywateli (niezależnie od powodów, z jakich to czynią), mogą rozwią-
zać przyszłe problemy wprowadzenia w  życie porozumienia tylko za pomocą 
„dalszej delegacji uprawnień do centrum”. Ten „administracyjny spillover” jest 
najistotniejszą konsekwencją początkowych działań integracji w podstawowych 
sektorach polityki12. Proces spillover oznacza samoistne „rozlewanie się” (poli-
tyczne i ekonomiczne) integracji na kolejne obszary w wyniku przekazania przez 

8  J. Barcz, Przyszły Traktat konstytucyjny. Zagadnienia prawno-polityczne, instytucjonalne 
i proces decyzyjny w UE, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004, s. 55.

9  E.B. Haas, International Integration: Th e European and the Universal Process, International 
Organization, Vol. 15, No. 3, 1961, University of Wisconsin Press, s. 366–392.

10  Idem, Th e Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces, 1950–1957, Stanford Uni-
versity Press, 1958, s. 16. 

11  Idem, Th e United States of Europe, Political Science Quarterly, Th e Academy of Political Sci-
ence, Vol. 63, No. 4, 1948, s. 533.

12  Idem, Th e Challenge of Regionalism, International Organization, Vol. 12, No. 4, 1958, Univer-
sity of Wisconsin Press, s. 454. 
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państwa narodowe określonego zakresu „lojalności” instytucjom europejskim. 
Haas wymienia dwa rodzaje spillover:

 – funkcjonalny, gdy współpraca w  określonych sektorach gospodarki (lub 
społeczeństw) tworzy technokratyczną presję na współpracę w sąsiednich 
sektorach, przesuwając integrację na nowe obszary,

 – polityczny, gdy już istniejąca współpraca w  określonych obszarach daje 
władzę subnarodowym instytucjom, by działały one jako nieformalni li-
derzy polityczni w  innych obszarach (racjonalne rządy muszą delegować 
uprawnienia do ekspertów, sędziów i biurokratów, w ten sposób tworząc 
ponadnarodowych aktorów zainteresowanych kooperacją).

Odrzucając skrajne założenie funkcjonalizmu, że państwa członkowskie pod-
porządkują się ostatecznie decyzjom wspólnotowego centrum, Haas zwracał 
uwagę na rolę elit politycznych państw członkowskich, uważając, że postęp in-
tegracji zależy od stopnia skomunikowania narodowych interesów w przestrzeni 
ponadnarodowej stanowiącej amalgamat systemu wspólnotowego i  narodowe-
go13. Haas przewidywał postęp integracji opartej na zjawisku spillover – tworze-
niu nieoczekiwanej wcześniej presji w celu dalszej integracji, stwierdzając: „Ironia 
[rozwoju EWG w latach 60. XX wieku – T.M.] (…) polega na tym, że ten rozwój 
nie został zaplanowany ani zatwierdzony przez rządy w 1958 roku”14, czyli gdy 
początkowe decyzje zostały podjęte, niezamierzony rezultat tych decyzji stał się 
podstawową siłą dalszej integracji.

Koncepcja neofunkcjonalizmu, zakładająca proces samoistnego „rozlewania 
się” danego obszaru integracji, wydaje się bardzo użyteczna z punktu widzenia 
prowadzonej analizy badawczej uwspólnotowienia polityki energetycznej w UE. 
Pierwotnie bowiem europejskie instytucje w  obrębie EWG nie posiadały żad-
nych instrumentów prawnych do konsolidacji współpracy w sektorze energetycz-
nym (poza EWWS i EWEA). Wobec tego polityka energetyczna nie mogła być 
traktowana tak jak polityka rolna, transportowa czy inne polityki wymienione 
w traktatach. Liberalizacja rynku energetycznego pokazała, jak KE wykorzystała 
przepisy odnoszące się do polityki konkurencyjności, przenosząc je na nowy ob-
szar integracji – sektor energii. W ten sposób nastąpiło „przelanie się” integracji 
na nowy obszar współpracy. Stało się to możliwe, ponieważ TEWG nie wyłączył 
energetyki spod reguł konkurencji, jak to uczynił w wypadku na przykład rolnic-
twa. Doprowadziło to do sytuacji, w której nie było już oddzielnych rynków naro-
dowych, choć nie ukształtował się jeszcze jednolity rynek energii. W państwach 
członkowskich sektor energetyczny, który opierał się na monopolach wielkich 
przedsiębiorstw, został poddany deregulacji i, stopniowo, prawom rynku. Z cza-
sem wewnętrznie niejednolity sektor energetyczny – składający się z kilku osob-

13  Idem, Th e Study of Regional Integration: Refl ections on the Joy and Anguish of Pretheorizing, 
International Organization, Vol. 24, No. 4, Regional Integration: Th eory and Research, 1970, Uni-
versity of Wisconsin Press, s. 633–641.

14  Idem, Uniting of Europe, xxi.
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nych działów podlegających odrębnym regulacjom odnoszącym się do przemysłu 
węglowego, elektroenergetyki, gazownictwa czy energetyki atomowej – ulegał 
coraz większemu ujednoliceniu dzięki kolejnym pakietom liberalizacyjnym, 
które stały się podstawą wspólnego rynku energetycznego IEM (internal energy
market).

Komisja Europejska, dążąc do urzeczywistnienia unijnego wewnętrznego ryn-
ku gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz zapewnienia stabilnych przepływów 
energii do Unii, opierała się na zasadach liberalizacji i konkurencji, ale korzystała 
także z  podstaw prawnych polityki środowiskowej, polityki transportowej, wy-
wierając silny wpływ na kształt IEM. W ten sposób integracja energetyczna ogra-
niczyła się do „integracji negatywnej”, czyli zmniejszania barier w handlu zamiast 
postępu w postaci wspólnej polityki15.

Komisja Europejska badała możliwość rozwoju wspólnego stanowiska, tam 
gdzie było to możliwe. Mechanizm spillover objął również, choć w ograniczonym 
stopniu, koordynację zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE.

Nacisk neofunkcjonalistów na szczególną rolę instytucji ponadnarodowych 
w  rozwiązywaniu problemów spowodował pewne ograniczenie analizy roli 
państw i  ich interesów w  procesie integracji, który przecież daleko wykracza 
poza pierwotny transfer kompetencji na poziom ponadnarodowy, i poddanie go 
procesowi spillover. Dlatego już w latach 60. XX wieku S. Hoff mann poddał kry-
tyce neofunkcjonalizm z pozycji międzyrządowości, utrzymując, że w integru-
jącej się Europie państwo narodowe pozostaje głównym podmiotem stosunków 
międzynarodowych, a  jego motorem działania są interesy grup społecznych16. 
Założenie o  dobrowolnym przekazywaniu kompetencji na szczebel ponadna-
rodowy przez państwa „zderzyło się” z wizją odradzającej się od połowy lat 70. 
XX wieku myśli neorealizmu (K.N. Waltz17) i koncepcjami rozwijanymi w de-
kadzie lat 80. i 90. XX wieku (S. George18, H. Wallace19). Szczególnie ciekawą 
perspektywę analizy miejsca i roli państw w procesie kształtowania decyzji po-
litycznych przedstawił Andrew Moravcsik w koncepcji liberalnego ujęcia mię-
dzyrządowego rozwiniętego w  ostatniej dekadzie XX wieku jako liberalizm
międzyrządowy.

15  F. Baumann, G. Simmerl, Between Confl ict and Convergence: Th e EU Member States and the 
Quest for a Common External Energy Policy, C.A.P., Discussion Paper, 2011, s. 4–5. 

16  J. Czaputowicz, Teorie..., s. 127.
17  K.N. Waltz, Th eory of International Politics, McGraw-Hill Higher Education, New York 1979.
18  S. George, Politics and Policy in the European Community, Oxford Univeristy Press, Oxford 1985.
19   H. Wallace, W. Wallace, C. Webb, Policy-making in the European Community (2nd ed.),

J. Wiley, London 1983.
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1.1.2. Kształtowanie i realizacja preferencji narodowych w koncepcji 
liberalizmu międzyrządowego

Twórca liberalnego ujęcia zwanego liberalizmem międzyrządowym (liberal in-
tergovernmentalism), Andrew Moravcsik, łącząc założenia teorii stosunków mię-
dzynarodowych – realizmu i liberalizmu – stworzył perspektywę, która uzyskała 
status jednej z podstawowych teorii integracji europejskiej.

Moravcsik, przyjmując za punkt wyjścia krytykę poglądów Ernsta B. Haasa 
(który zakładał, że późniejsza integracja przebiega bez kontroli państw w proce-
sie automatyzmu spillover i nie zależy od zewnętrznych uwarunkowań i presji), 
zauważył, że trudno będzie mówić o budowie Europy bez uwzględnienia naro-
dowych, politycznych interesów gospodarczych20. Odnosząc się do opracowań 
Keohane i  Nye’a, Moravcsik stwierdza, że „(...) jakakolwiek empiryczna anali-
za międzyrządowej siły lub strategicznych interakcji nie może być prowadzona 
w izolacji, (...) wymaga wcześniejszego zrozumienia preferencji wyniesionych ze 
szczegółowej analizy empirycznej społecznej współzależności związanej z danym 
problemem”21.

Moravcsik główne źródło integracji upatruje w  „interesach państw i  ich 
względnej władzy, którą każdy przynosi do Brukseli”22. Narodowy interes powsta-
je w procesie oddziaływania sprzecznych dążeń różnych grup społecznych, jako 
najniższy poziom porozumienia. Preferencje państwa pochodzą z presji społecz-
nej krajowej i transnarodowej, wpływającej na zachowanie państw (inter-state be-
havior)23. Zatem rozumienie krajowej polityki jest warunkiem wstępnym, a nie 
uzupełniającym, analizy strategicznych interakcji między państwami24.

Zakładając, że każdy kraj artykułuje określone preferencje w procesie podej-
mowania decyzji na poziomie ponadnarodowym, Moravcsik uważa, że współ-
praca międzynarodowa miałaby polegać na stałej konfrontacji własnych intere-
sów narodowych z  interesami narodowymi innych państw25. Ponadnarodowe 
ramy instytucjonalne mają za zadanie ułatwiać koordynację narodowych działań 
w drodze przetargów (negocjacji międzyrządowych). Platforma międzynarodowa 
służy w ten sposób realizacji polityk krajowych.

20  A. Moravcsik, Th e European Constitutional Compromise and the neofunctionalist legacy, Jour-
nal of European Public Policy, 2005, s. 353, 357.

21  H.V. Milner, A. Moravcsik, Power, Interdependence, and Nonstate Actors in World Politics, 
Princeton University Press, Princeton and Oxford 2009, s. 247.

22  Idem, Negotiating the Single European Act: National Interests and Conventional Statecraft  in 
the European Community, International Organization 45, 1, 1991, s. 56.

23  Idem, Th e New Liberalism [w:] Th e Oxford Handbook of International Relations, C. Reus-Smit, 
D. Snidal (red.), Oxford Handbooks of International Relations, 2010, s. 236.

24  Idem, Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Ap-
proach, Journal of Common Market Studies, Vol. 31 , No. 4, 1993, s. 481. 

25  J.J. Węc, Spór o kształt..., s. 7–8.
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Moravcsik przyjmuje, że rosnący transgraniczny przepływ (na przykład towa-
rów, usług, a także zanieczyszczeń) tworzy „międzynarodowe polityczne czynni-
ki zewnętrzne”, które z kolei stają się zachętą do koordynacji polityk na szczeblu 
międzynarodowym. Współzależność łączy rozbieżne narodowe polityki. Jeśli po-
lityka jednego rządu tworzy koszty i korzyści dla innych znaczących grup społecz-
nych, koordynowane (lub wspólne) polityki mogą skutkować lepszymi wynikami 
polityk krajowych, niż gdyby wysiłek ten był podejmowany jednostronnie26.

Koordynacja polityk ma dwa główne cele ukierunkowane na usunięcie nega-
tywnych politycznych czynników zewnętrznych: (a) dostosowanie (akomodacja) 
gospodarczej współzależności przez wzajemną liberalizację rynku (usunięcie 
barier importu i eksportu, prowadzące do bardziej wydajnej alokacji krajowych 
zasobów, z jednoczesnym faworyzowaniem producentów w sektorach konkuren-
cyjnych na rynku międzynarodowym lub takich, którzy korzystają z  globalnie 
rzadkich czynników produkcji), (b) harmonizacja polityczna w celu zapewnienia 
ciągłej dostawy dóbr publicznych, za które państwo jest odpowiedzialne w kra-
ju, takich jak równość społeczno-ekonomiczna, stabilność makroekonomiczna 
i ochrona prawna27. Jak pisze Moravcsik, teoria liberalna nie zakłada istnienia har-
monii interesów lub prostej korelacji między potencjalnymi transakcjami i  ko-
operacją. Międzynarodowe porozumienie jest możliwe, gdyż interesy dominują-
cych krajowych grup w różnych krajach upodabniają się do siebie28.

Międzynarodowa koordynacja polityk niesie „dwuwymiarowy problem”: rząd 
musi utrafi ć w  równowagę między dwoma niezależnymi celami politycznymi: 
przepływem transakcji ekonomicznych i  poziomem dóbr publicznych. Gdy 
rządy mają rozbieżne cele społeczne, makroekonomiczne i środowiskowe, koor-
dynacja jest mało prawdopodobna i raczej trudna i kosztowna29.

Moravcsik, odwołując się do przykładu Francji, zauważa, że polityka europej-
ska de Gaulle’a była motywowana głównie przez interesy polityczno-gospodar-
cze, a nie przez geopolityczną grand vision lub przez inne polityczno-wojskowe 
uwarunkowania30. Według Moravcsika Francja chciała się sprzeciwić ponadna-
rodowym instytucjom i federalnemu modelowi integracji, powołując się na ko-
nieczność utrzymania francuskiej niezależności. Motywacją stojącą za europej-
skimi decyzjami de Gaulle’a była promocja francuskiego przemysłu i  rolnictwa 
jako najlepszej formy gospodarczej modernizacji. Takie preferencje narodowe 
reprezentowane przez de Gaulle’a wynikały, jak pisze Moravcsik, z uwarunkowań 
wewnętrznych (na przykład powołanie Euratomu jako narzędzia koordynacji 
współpracy w  sektorze wykorzystania energetyki atomowej). De Gaulle próbo-

26  A. Moravcsik, Preferences…, s. 486.
27  Ibidem, s. 485. 
28  Ibidem, s. 487.
29  Ibidem, s. 492.
30  A. Moravcsik, Charles de Gaulle and Europe. Th e New Revisionism, Journal of Cold War Stu-

dies, Vol. 14, No. 1, s. 53.
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wał promować modernizację przemysłu, chcąc zapobiec destrukcyjnym strajkom 
i protestom przez gwarancję dobrobytu ekonomicznego dla rolników oraz unik-
nąć defi cytu31. W ogólnej strategii de Gaulle’a mechanizm Wspólnej Polityki Rol-
nej (CAP UE) stał się w sposób pośredni narzędziem modernizacji gospodarki, 
równoważenia bilansu handlowego i dawał poczucie zaspokojenia żądań potęż-
nych grup społecznych rolników, zapewniając utrzymanie stabilności społecznej.

Moravcsik podkreśla, że niezależnie od krytyki de Gaulle’a supranacjonalizacji 
EWG rzeczywistość francuskich zachowań wobec instytucji ponadnarodowych 
w całym okresie 1958–1969 była bardzo odmienna od tych sugerowanych w pu-
blicznych atakach. Polityka Francji wobec EWG od 1958 roku była serią kom-
promisów z  supranacjonalizmem. Odwołując się do N. Piersa Ludlowa32, Mo-
ravcsik pisze, że od 1958 roku „Francuzi rozwinęli ścisłą współpracę z rzekomo 
wzgardzoną i pozbawioną legitymizacji Komisją Europejską” – sojusz z rozsądku 
– w obronie wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki handlowej, najbardziej 
scentralizowanych części EWG33. Oznacza to, że francuskie żądania reform nigdy 
nie były w rzeczywistości zamierzone, by doprowadzić do rozwoju Wspólnoty, ale 
wynikały wprost z preferencji narodowych Francji (dopłaty dla rolników)34. Mo-
ravcsik „politykę pustego krzesła” czy plan Foucheta nazywa „strategią uwodze-
nia”, „zasłoną dymną” dla promocji francuskich interesów handlowych w EWG 
i  „zamierzonym oszustwem”, które maskowało realizację wąskiego interesu na-
rodowego35. Przez współpracę w EWG „de Gaulle wydawał się bardziej »europej-
ski«, a jednocześnie realizował wąskie francuskie interesy handlowe [i polityczne 
– T.M.], wetując brytyjskie członkostwo” we Wspólnocie36.

Kontynuując spostrzeżenia Moravcsika odnoszące się do polityki de Gaulle’a, 
warto nadmienić, że teoria liberalizmu międzyrządowego okazała się przydatna 
w określeniu źródeł preferencji i zachowań Francji w sektorze energetycznym (na 
przykład powołanie Euratomu jako narzędzia koordynacji współpracy w sektorze 
wykorzystania energetyki atomowej). We Francji, gdzie jest silny protekcjonizm 
(ochrona dóbr publicznych), państwo ma trudność w  znalezieniu równowagi 
w  sprzecznych celach. Skomplikowana politycznie sytuacja Francji polegała na 
braku akceptacji dla liberalizacji sektora energetycznego w UE oraz niezdolno-
ści do adaptacji preferencji narodowej, tak by połączyć dwa przeciwstawne cele: 
ochronę dóbr publicznych (na przykład stosunkowo niewysoka cena energii elek-
trycznej ze względu na rozwinięty program energetyki jądrowej) z uwarunkowa-

31  Ibidem, s. 57.
32  N.P. Ludlow, From words to actions: Reinterpreting de Gaulle’s European policy, s. 63–84 [w:] 

Ch. Nuenlist, A. Locher, G. Martin (red.), Globalizing de Gaulle. International perspectives on de 
Gaulle’s foreign Policy. 1958–1969, 2010. 

33  A. Moravcsik, Charles de Gaulle..., s. 68.
34  Ibidem.
35  Ibidem, s. 74–75.
36  A. Moravcsik, Beyond Grain and Grandeur: An Answer to Critics and an Agenda for Future 

Research, Journal of Cold War Studies, Vol. 2, No. 3, 2000, s. 119.



42 Polityka energetyczna Francji

niami w regionalnej współpracy integracyjnej lansowanej przez KE i obejmującej 
otwarcie rynków, demonopolizację, wzrost konkurencyjności. Dlatego Francja 
opóźniała wprowadzanie prawa wspólnotowego deregulującego krajowy rynek 
elektroenergetyczny.

Negocjacje WE mogą być postrzegane jako kooperacyjna „dwupoziomowa gra” 
(two-level game), w której poziom współpracy odzwierciedla zachowania kształto-
wane według preferencji rządów narodowych. Im większa intensywność preferen-
cji, tym trudniejsze negocjacje i osiągnięcie kompromisu na poziomie najniższego 
wspólnego mianownika (the lowest common denominator)37. W konsekwencji koń-
cowy kompromis nie odzwierciedla doskonale preferencji państwa, a porozumie-
nie możliwe do osiągnięcia jest ograniczone przez zakres jego preferencji38.

Teoria liberalizmu międzyrządowego Moravcsika opiera się na trzech funda-
mentach39:

1) państwa zachowują się racjonalnie (koszty i korzyści gospodarczej współ-
zależności są podstawowym determinantem narodowych preferencji),

2) kształtowanie preferencji państw ma charakter liberalny,
3) negocjacje państw mają charakter międzyrządowy (względna intensyw-

ność narodowych preferencji i możliwość ich powiązań przez alternatywne 
koalicje może prowadzić do „rozproszenia” konfl iktu interesów).

Negocjacje międzyrządowe są punktem wyjścia ustalenia warunków delegacji 
przez rządy kompetencji do ponadnarodowych instytucji).

Przetargi między rządami opierają się na dobrowolnej współpracy, narodo-
wi negocjatorzy mogą się komunikować i  mają wiedzę o  możliwościach nego-
cjacyjnych partnerów, a koszty transakcyjne są niskie (negocjacje trwają długo, 
w tym czasie rządy mogą wymienić wiele ofert i kontrofert przy względnie niskich 
kosztach)40. Negocjacje umożliwiają wzajemnie korzystną wymianę, w wypadku 
nadmiernych kosztów powstałych w trakcie procesu (identyfi kacji preferencji in-
nych stron, targowania się) mogą one jednak opóźniać lub blokować współpracę, 
a nawet może zaistnieć sytuacja, w której osiągnięcie porozumienia jest niemożli-
we. Wynik międzyrządowych negocjacji odzwierciedla względną siłę przetargową 
rządów, przy czym im większa niezależność rządu od krajowych interesariuszy, 
tym większa zdolność do zawierania kompromisów, ponieważ „gdy krajowe inte-
resy są słabe lub podzielone, instytucje wspólnotowe pomagają rządom narodo-
wym pokonać krajową opozycję”41.

Rządy włączają instytucje subnarodowe jako część ich strategii „dwupoziomo-
wej gry”, a ciąg politycznego procesu podejmowania decyzji układa się w następu-
jącą sekwencję zdarzeń: (1) państwo kształtuje preferencje narodowe, (2) negocjuje 

37  A. Moravcsik, Preferences..., s. 499–501. 
38  Ibidem, s. 501.
39  Ibidem, s. 480–481.
40  Ibidem, s. 498.
41  Ibidem, s. 515.
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i broni preferencji narodowych, (3) zmierza do osiągnięcia kompromisu i powierza 
część suwerenności instytucji „strażnika” (instytucji ponadnarodowej)42. Morav-
csik podaje przykład różnicy stanowisk Francji i Niemiec w sprawie poziomu cen 
w polityce rolnej. Negocjacje, które doprowadziły do końcowych porozumień, naj-
bliższe były postulatom Niemiec, ale to francuscy rolnicy skorzystali najwięcej43. 
Według Moravcsika międzynarodowe instytucje mogą pomóc zmniejszyć niektóre 
z problemów, „proponując potencjalne porozumienia, ustalając zasady podejmo-
wania decyzji oraz dostosowując spory”44.

Decydenci polityczni zabezpieczają kraje przed erozją suwerenności, doma-
gając się podejmowania najważniejszych decyzji jednogłośnie. Unikają przeka-
zywania nadmiernych uprawnień instytucjom centralnym, preferując formułę 
współpracy międzyrządowej (w Radzie UE) z ograniczonym udziałem ciał po-
nadnarodowych, takich jak Komisja i Parlament45. Rządy delegują uprawnienia 
tylko wtedy, gdy skumulowane wyniki nie podważają ich interesów lub preferen-
cji głównych interesariuszy krajowych (korzyści przeważają nad indywidualnymi 
wysiłkami instytucji krajowych). „Unikatowa struktura WE jest akceptowalna dla 
rządów narodowych tylko tak długo, jak wzmacnia ich kontrolę nad politykami 
krajowymi, umożliwiając osiągnięcie celów nieosiągalnych w inny sposób”46. Zda-
rza się, że organy ponadnarodowe uzyskują więcej uprawnień, wówczas gdy rządy 
mają w tym interes wynikający z określonych sytuacji: rosnącej presji czasowej, 
możliwej zmiany preferencji pozostałych uczestników negocjacji.

Motywacją angażowania poziomu ponadnarodowego jest przede wszystkim 
chęć wzmocnienia własnej pozycji negocjacyjnej oraz stworzenie ram instytucjo-
nalnych, zwiększających efektywność międzypaństwowych negocjacji i przetar-
gów oraz zapewniających wywiązywanie się z zobowiązań47. Moravcsik twierdzi, 
że motywacje rządów krajowych do współpracy wynikają z48:

 – dążenia do wzmocnienia ich kontroli nad wynikami polityk krajowych, 
gdyż koordynacja ponadnarodowa pozwala im na realizację celów, których 
w inny sposób nie mogłyby osiągnąć,

 – włączenia międzynarodowych instytucji, jako części strategii „dwupozio-
mowej gry” celem wzmocnienia własnej pozycji.

Moravcsik mówi o dwóch formach transferu narodowej suwerenności, ściśle 
z sobą powiązanych: „rozcieńczanie” (pooling) narodowej suwerenności przez za-
sadę głosowania kwalifi kowaną większością oraz przez delegowanie uprawnień 

42  A. Moravcsik, Th e Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maas-
tricht, Cornell University Press, Ithaca 1998, s. 24–85.

43  A. Moravcsik, Preferences..., s. 501. 
44  Ibidem, s. 497.
45  A. Moravcsik, Negotiating..., s. 26–27.
46  Idem, Preferences..., s. 507. 
47  J. Czaputowicz, Teorie..., s. 335.
48  A. Moravcsik, Preferences..., s. 485. 
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do półautonomicznych centralnych instytucji49. W ten sposób następuje przeka-
zanie części suwerenności na rzecz instytucji ponadnarodowej przez kalkulację 
interesu w zakresie, dzięki któremu zachowana jest pełna kontrola na poziomie 
europejskim50:

Instytucje stanowią odzwierciedlenie aktualnej preferencji oraz rozkładu sił występują-
cych między najważniejszymi aktorami międzyrządowymi (…) istnienie silnych instytucji 
jest dopuszczane w Unii Europejskiej tylko dlatego, że taki stan rzeczy wzmacnia pozycję 
państw członkowskich na arenie krajowej [zwiększają one – T.M.] efektywność negocjacji 
między państwami członkowskimi [oraz powiększają – T.M.] autonomię rządów państw 
członkowskich względem wewnątrzkrajowych grup nacisku51. 

Komisja postrzegana jest jako ciało neutralne, aczkolwiek w sytuacji patu nego-
cjacyjnego między rządami zdolność do dokonania wyboru między propozycjami 
politycznymi daje Komisji znaczącą siłę w ustalaniu agendy52. Moravcsik, podając 
przykład polityk telekomunikacyjnych, środowiskowych i społecznych, stwierdza, 
że gdy kompromis jest trudny do osiągnięcia, wybór Komisji jest decydujący. Au-
tonomia instytucji ponadnarodowych może być jednak rozpatrywana jako świa-
doma delegacja uprawnień przez państwa, a nie samodzielne działanie tych insty-
tucji, przy czym państwa członkowskie zachowują pełną kontrolę nad sposobem 
funkcjonowania KE za pomocą komitetów doradczych, zarządzających lub regulu-
jących53. Niezależne działania Komisji lub wyniki, które są sprzeczne z interesami 
pojedynczych krajów członkowskich, nie tworzą dowodu przeciwko międzyrzą-
dowemu przekonaniu, że WE jest oparta na preferencjach i sile krajów członkow-
skich54. Stopień, w jakim ponadnarodowi aktorzy mogą wpływać na decyzje, któ-
rym sprzeciwia się jeden lub więcej krajów członkowskich, zależy od zdolności 
do monitorowania i  interpretowania ponadnarodowych działań, bezpośredniej 
kontroli ponadnarodowych aktorów (zachowując sankcje lub weto)55. Zarazem 
państwa bardzo ostrożnie przekazują kompetencje wspólnym instytucjom oraz 
starają się zagwarantować sobie przewagę w ramach instytucji integracyjnych56. Li-
beralizm międzyrządowy dopuszcza więc istnienie silnych instytucji ponadnaro-
dowych, które dostarczają państwom informacji i redukują koszty współpracy, ale 

49  Ibidem, s. 508–509.
50  Ibidem, s. 509–510. Decyzja, by delegować lub rozproszyć suwerenność (w formule głoso-

wania kwalifi kowaną większością głosów), sygnalizuje gotowość rządu do przyjęcia politycznego 
ryzyka w określonej sprawie (możliwość przegłosowania) w zamian za skuteczność w większości 
innych spraw.

51  R. Trzaskowski, Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Wy-
dawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, s. 36.

52  A. Moravcsik, Preferences..., s. 515.
53  J. Czaputowicz, Teorie..., s. 334.
54  A. Moravcsik, Preferences..., s. 514.
55  Idem, Liberal Intergovernmentalism and Integration: A Rejoinder, JCMS, Vol. 33, No. 4, 1995, 

s. 622.
56  Idem, Th e Choice..., s. 9.
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– inaczej niż u neofunkcjonalistów – nie prowadzą do zmiany lojalności i transferu 
władzy od państw narodowych do instytucji ponadnarodowych57.

Integracja europejska wynika zatem z gry interesów państw członkowskich. 
Zdolność UE do działania, nawet w tych obszarach, gdzie jej kompetencje są ja-
sne, jest ograniczona głównie przez rozdział władzy, wielopoziomową strukturę 
podejmowania decyzji. To powoduje, że arbitralne działanie (a w rzeczywistości 
– jakiekolwiek działanie) jest trudne i wywołuje naturalny opór rządów narodo-
wych integrujących się w obrębie poszczególnych grup interesów (veto groups)58.

W tej teorii państwa, decydując się oddać część swoich suwerennych upraw-
nień, starannie wkomponowują w  treść europejskich polityk narodowe prefe-
rencje. Proces integracji jest zatem najczęściej zgodny z interesami narodowymi 
państw. Zachowują one jednak kontrolę nad jej przebiegiem.

Teoria liberalizmu międzyrządowego okazała się przydatna do ukazania pro-
cesu artykułowania preferencji narodowych Francji w trakcie konferencji między-
rządowych między innymi w pracach nad pakietem energetyczno-klimatycznym, 
kolejnymi pakietami liberalizacyjnymi, przyjmowaniem traktatów zmieniających 
porządek prawno-traktatowy w WE/UE, powoływaniu nowych agencji o kom-
petencjach ponadnarodowych, jak ACER, czy wreszcie nowych instrumentów 
w  zakresie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki energetycznej. Tworzenie 
wspólnej polityki energetycznej w  świetle teorii liberalizmu międzyrządowego 
jest wynikiem transakcji pomiędzy rządami, które decydują się powierzyć pewne 
zadania ponadnarodowym instytucjom, chociaż w ograniczonym i stale kontro-
lowanym zakresie. Jeśli zatem państwa w niewielkim stopniu są skłonne „delego-
wać” suwerenne uprawnienia (w granicach własnego interesu), wyjaśnia to, dla-
czego Francja opóźniała działania liberalizacyjne Komisji (podważając zdolność 
UE do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego krajów członkowskich) i nie 
była skłonna delegować szerszych uprawnień w zakresie zewnętrznego wymia-
ru wspólnej polityki energetycznej UE na poziom ponadnarodowy. Jednocześnie 
Francja umiejętnie wplątuje swoje interesy w politykę klimatyczną Unii, wykorzy-
stując swoją przewagę w niskoemisyjności, i dąży do jej upowszechniania zarów-
no w układzie regionalnym, jak i globalnym. W aspekcie klimatycznym Francja 
dąży zatem do pogłębienia procesów integracyjnych.

Liberalizm międzyrządowy został poddany krytyce ze względu na jego sta-
tyczność i zawężenie pola analizy do obszaru negocjacji międzyrządowych, a tak-
że niedostrzeganie rosnącej roli instytucji europejskich w takim sensie, że mogą 
one skutecznie realizować własne preferencje (o ile w ogóle mogą je posiadać). 
Moravcsik podjął się obrony zaproponowanego przez siebie modelu, podkreśla-
jąc, iż „liberalizm międzyrządowy jest teorią otwartą na dialog i syntezę z innymi 

57  J. Czaputowicz, Teorie..., s. 336.
58  A. Moravcsik, In defense of the „Democratic Defi cit” Reassessing Legitimacy in the European 

Union, JCMS 2002, Vol. 40, No. 4, s. 609.
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teoriami integracji”59. Jest tak, ponieważ jest on sam w sobie syntezą teorii racjo-
nalistycznych: łączy teorie kształtowania preferencji państwa, negocjacji i instytu-
cji. Zestawia również elementy tradycyjnego intergovernmentalizmu i myślenia 
neofunkcjonalnego o  UE. Dlatego, w  ocenie Moravcsika, „liberalizm między-
rządowy dzieli podstawowe założenia teoretyczne i  metodologiczne z  instytu-
cjonalizmem racjonalnego wyboru”60. Moravcsik uważa, że teoria historycznego 
instytucjonalizmu, która również opiera się na fundamentach racjonalizmu, po-
winna być postrzegana jako rozwinięcie jego teorii, a nie jej alternatywa. Jest tak, 
ponieważ wiarygodny model decyzyjny, taki jak liberalizm międzyrządowy, jest 
koniecznym warunkiem wstępnym modelowania wpływu instytucji na strategię
państw.

1.1.3. Interes narodowy w świetle koncepcji nowego instytucjonalizmu

Instytucjonalizacja procesu integracji europejskiej wraz z powstaniem Unii Eu-
ropejskiej, a  później jej historycznym rozszerzeniem na Wschód, stworzyła 
nowe uwarunkowania badawcze politycznej współpracy w  Europie. Liberalizm 
międzyrządowy, badając preferencje narodowe w ramach negocjacji międzypań-
stwowych, pomijał wpływ instytucji ponadnarodowych w procesie politycznego 
podejmowania decyzji. Takie ujęcie – obejmujące dychotomię percepcji suweren-
ności i  miejsca państwa, według którego posiadają ją albo państwa (jak twier-
dzi liberalizm międzyrządowy), albo wspólnota ponadnarodowa (jak przekonuje 
neofunkcjonalizm) – odrzucił nurt nowego instytucjonalizmu61.

Od połowy lat 90. XX wieku (Hall, Taylor, Peters, Aspinwall, Schneider) studia 
nad procesem integracji europejskiej zostały poddane nowym trendom ekspla-
nacji w  obrębie nurtu nowego instytucjonalizmu (neoinstytucjonalizmu racjo-
nalnego wyboru, historycznego i  socjologicznego), uprzywilejowując instytucje 
w strukturze relacji politycznych aktorów procesu integracji. Nowy instytucjona-
lizm racjonalnego wyboru (Pollack, Alter, Franchino, Schmidt, Tallberg, Th at-
cher, Stone Sweet) miał ambicję wznieść się ponad neofunkcjonalizm i intergo-
vernmentalizm, szukając odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego i w  jaki 
sposób instytucje ponadnarodowe są zdolne wprowadzić swoją agendę w jednych 
dziedzinach, a w innych nie? Jakie czynniki determinują stopień autonomii insty-
tucji ponadnarodowych? Jak duża jest kontrola państw członkowskich nad insty-
tucjami ponadnarodowymi? W jakim stopniu instytucje same wpływają na inte-
grację w granicach określonych kompetencji, a w jakim są biernymi odbiorcami 
ściśle ograniczonych uprawnień i zarządcami powierzonych zadań?

59  A. Moravcsik, F. Schimmelfennig, Liberal Intergovernmentalism [w:] T. Diez, A. Wiener, Eu-
ropean Integration Th eory, Oxford University Press, Oxford 2009, s. 84. 

60  Ibidem. 
61  J. Czaputowicz, Teorie..., s. 344.
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Historycznie rzecz ujmując, teorie integracji regionalnej oferowały konkuren-
cyjne stanowiska, postrzegając instytucje ponadnarodowe UE jako „silniki na-
pędowe integracji” niezależnie kierujące europejską współpracą albo jako „po-
słusznych służących” skutecznie kontrolowanych przez narodowe rządy62. Część 
naukowców zwróciła się w  kierunku teorii instytucjonalnej w  celu wyjaśnienia 
zmian rzeczywistości europejskiej. Jak pisze Bulmer, z ujęcia instytucjonalnego 
wyrastają nowe tradycje interpretacyjne, które zmierzają do wyjaśnienia mecha-
nizmów i relacji, związków między centralnymi instytucjami w UE postrzeganej 
jako zarządzanie wielopoziomowe (multi-level governance)63.

Obserwacja codzienności działania Wspólnoty Europejskiej sugeruje, że to, co się dzie-
je, jest w  mniejszym stopniu pewną mutacją międzynarodowej organizacji, a  bardziej 
wielopoziomowego systemu rządów. W jakich innych organizacjach międzynarodowych 
znajdujemy udział ponad 500 ponadnarodowych grup interesów, interakcje z lobbystami 
samorządu lokalnego, parlamentem, który chce odegrać swoją rolę w międzyinstytucjonal-
nym podejmowaniu decyzji?64

Nowy instytucjonalizm podjął próbę pogodzenia logiki liberalizmu między-
rządowego, krytykując go za nadmierną wiarę, że państwa są zdolne wszystko 
kontrolować, i neofunkcjonalizmu, który krytykował za zbyt dużą ufność w rolę 
instytucji ponadnarodowych, jako motoru procesu integracji europejskiej w ode-
rwaniu od uwarunkowań międzypaństwowości. W  ślad za powyższą krytyką 
wszystkie nurty nowego ujęcia przyjęły wspólny mianownik polegający na tym, 
że instytucje ponadnarodowe, jako element szerszego procesu integracyjnego, za-
chowują istotny wpływ na proces decyzyjny i nie mogą być tylko mandatariuszem 
powierzonych zadań oraz areną rozstrzygania politycznych interesów państw 
w procesie negocjacyjnym. Państwa stają się bowiem nie tylko źródłem legitymi-
zacji, ale także adresatami norm powstałych jako wynik procesu integracji.

Według nowego instytucjonalizmu „preferencje narodowe nie są wartością 
stałą i  podlegają procesowi dynamicznej transformacji powodowanej zmianą 
okoliczności lub pojawieniem się nowych informacji”, a  „państwa tracą pełną 
kontrolę nad ewolucją unijnych instytucji i polityk”65. Gerald Schneider twierdzi 
zaś, że „instytucje to zasady gry, które ograniczają zakres indywidualnego wyboru 
oraz zapewniają impuls dla indywidualnego działania”66. Zmiana postępowania 
może być rezultatem wcześniej przyjętych określonych reguł (rule-following lub 
rule-governed) i zastosowania standardowych procedur adekwatnie do sytuacji67.

62  J. Talberg, European Governance and Supranational Institutions: Making States Comply, Rout-
ledge Advances in European Politics, 2003, s. 1–2.

63  S.J. Bulmer, Th e Governance of the European Union: A New Institutionalist Approach, Journal 
of Public Policy, 13, 4, Cambridge University Press, 1994, s. 351–378.

64  Ibidem, s. 354–355.
65  R. Trzaskowski, Dynamika..., s. 43.
66  Ibidem, s. 48.
67  J.P. Olsen, Th e Many Faces of Europeanization, Journal of Common Market Studies, Vol. 40, 

2002, s. 924; R. Trzaskowski, Dynamika..., s. 42.
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Według instytucjonalizmu racjonalnego wyboru instytucje są zmiennymi inter-
weniującymi, ich znaczenie ogranicza się do wpływu na zachowanie podmiotów 
oceniających w poszczególnych sytuacjach swoje interesy i dążących do maksy-
malizacji zysków68. Preferencje podlegają adaptacji zgodnie z uwarunkowaniami, 
w jakich podejmowany jest proces decyzyjny. Przedstawiciele nowego instytucjo-
nalizmu utrzymują, że działanie państw jest zdeterminowane przez tożsamości 
i wyznawane zasady, a nie przez egzogeniczne interesy69. Nowy instytucjonalizm, 
podobnie jak liberalizm międzyrządowy, zakłada, że państwa decydują się na po-
wołanie do życia pewnych instytucji ponadnarodowych (odbiorcy uprawnień) 
w  celu uelastycznienia i  obniżenia kosztów współpracy międzynarodowej, za-
kładając jednak, że działanie ponadnarodowych instytucji może wyrażać pewne 
preferencje ich samych, a nie tylko państw (organów delegujących)70. Ponadna-
rodowe instytucje nie mają całkowitej swobody, ale też nie są całkowicie ograni-
czone w artykułowaniu własnych preferencji w granicach uprzednio zakreślonych
uprawnień.

Strategiczne interakcje między rządami a  instytucjami (oparte na mode-
lu P-S-A, principal-supervisor-agent) przedstawił Talberg, wyjaśniając, dlaczego 
delegacja władzy jest związana z  nadaniem prawa do podejmowania decyzji, 
które może być stosowane przez europejskie instytucje do realizacji niezależ-
nej agendy politycznej71. Talberg nazywa Komisję strażnikiem traktatów, a ETS 
– ich interpretatorem. Wcześni intergovernmentaliści, jak pisze Talberg, uwa-
żali, że władza instytucji ponadnarodowych była ograniczona w swoim zakresie 
i  zależna od zatwierdzenia krajów członkowskich72. Uprawnienia, jeśli okazały-
by się nieakceptowalne w  swoich wynikach, były odwracalne, i  mało prawdo-
podobne, by zostały rozszerzone na domeny o  szczególnej wadze dla interesu 
narodowego państwa. Współcześnie w debacie między neofunkcjonalistami i in-
tergovernmentalistami spór nie toczy się o  to, czy instytucje pełnią podstawo-
we funkcje w  europejskim zarządzaniu (traktując to jako powszechnie uznany 
fakt), ale czy instytucje realizują zadania delegowane przez kraje członkowskie, 
czy raczej odgrywają rolę samodzielną, która wykracza poza intencje rządów 
narodowych73. W ocenie instytucjonalistów KE, która nieustannie kalkuluje, jak 
osiągnąć more Europe, może wywierać na określone państwa nacisk na zmia-
nę preferencji, posługując się na przykład presją konieczności dostosowania 
do acquis communautaire lub opierając się na grupach interesu popierających
zmiany74.

68  J. Czaputowicz, Teorie..., s. 351. 
69  Ibidem, s. 344. 
70  R. Trzaskowski, Dynamika..., s. 55–56.
71  J. Talberg, European Governance..., s. 1–2.
72  Ibidem, s. 4. 
73  Ibidem, s. 3–4. 
74  R. Trzaskowski, Dynamika..., s. 64–65. 
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Odmianą nowego instytucjonalizmu jest koncepcja europeizacji. Do przedsta-
wicieli tego ujęcia należą: J.P. Olsen75, K. Featherstone, C.M. Radaelli76, S.J. Bulmer77, 
J. Caporaso78, S. Bartolini79. Europeizacja bada wpływ UE na państwa członkowskie 
i sposób implementacji prawa wspólnotowego oraz kształtowania polityk UE. We-
dług R. Ladrecha europeizacja „(...) jest procesem przeorientowania i kształtowania 
polityki w stopniu, w którym dynamika polityczna i ekonomiczna Wspólnoty Euro-
pejskiej staje się częścią logiki organizacyjnej tworzenia polityki narodowej i proce-
su decyzyjnego”80. Europeizacja jest opisywana jako sytuacja, w której różne formy 
european governance przekształcają polityki krajowe81. Europeizacja składa się zatem 
z etapów (a) konstrukcji, (b) dyfuzji oraz (c) instytucjonalizacji zasad formalnych 
i nieformalnych, procedur, paradygmatów polityk, stylów, sposobów określania po-
lityk, sposobów działania oraz wspólnych przekonań i norm, które początkowo są 
defi niowane i konsolidowane w procesie politycznym na poziomie UE, a następnie 
wpisywane w logikę krajowych struktur politycznych i polityk publicznych82.

Badania nad europeizacją obejmują obszar, do którego już nie docierają pra-
ce neofunkcjonalistów, czyli w jakim teoria neofunkcjonalizmu potrafi  wyjaśnić, 
dlaczego kompetencje UE rozszerzyły się z  polityki środowiskowej na politykę 
energetyczną. Europeizacja bada, jaki jest przebieg tego procesu w  poszczegól-
nych państwach, jak przebiega „presja adaptacyjna” (lub jej brak w wypadku roz-
bieżnych preferencji) wynikająca z akomodacji norm z poziomu europejskiego.

Ujęcie to uwzględnia analizę w układzie odgórnego (europejskiego) przeno-
szenia prawa (norm i standardów) na poziom narodowy, jak i oddolnego kształ-
towania instytucji i polityk europejskich w wyniku presji państw i innych aktorów 
w celu uzyskania pożądanych przez nie rezultatów83. Europeizacja zadaje pytanie, 
jaki wpływ ma UE na państwo i  jego polityki, poddając analizie sposób imple-
mentacji polityk tworzonych na poziomie wspólnotowym w wewnątrzkrajowym 
systemie politycznym84.

75  J.P. Olsen, Th e Many Faces...
76  K. Featherstone, C.M. Radaelli, Th e Politics of Europeanization, Oxford University Press, Ox-

ford 2003.
77  S. Bulmer, C. Radaelli, Th e Europeanisation of National Policy [w:] S. Bulmer, C. Lequesne 

(red.), Th e Member States of the European Union, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 338–358.
78  J. Caporaso, Th e Th ree Worlds of Regional Integration Th eory, s. 23–34 [w:] P. Graziano,

M.P. Vink (red.), Europeanization: New Research Agendas, Palgrave Macmillan, 2008.
79  S. Bartolini, Restructuring Europe: Centre formation, System Building, and Political Structur-

ing between the Nation-State and the European Union, Oxford University Press, Oxford 2005.
80  R. Ladrech, Europeanization of Domestic Politics and Institutions: Th e Case of France, Journal 

of Common Market Studies, Vol. 32, No. 1, 1994, s. 69–87.
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82  S.J. Bulmer, C.M. Radaelli, Th e Europeanisation..., s. 4.
83  L. Jesień, Prezydencja..., s. 55.
84  Por. B. Nowak, R. Riedel, Europeizacja – teorie, mechanizmy, agenda badawcza [w:] E. No-

wak, R. Riedel (red.), Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja, konsolidacja. EUropeizacja, Wy-
dawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 213.
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Procesy europeizacji obejmują fazę kształtowania zawartości norm (polityk) 
europejskich, a następnie transferu wzorców i regulacji z poziomu unijnego do 
państw członkowskich (uwarunkowania efektywnej lub utrudnionej implemen-
tacji85). Proces europeizacji jest oparty na „twardych” lub „miękkich” formach 
presji („dobrowolny” lub „siłowy” transfer norm europejskich do państw człon-
kowskich86). W  tym sensie europeizacja jest procesem wpływania na politykę 
wewnętrzną państw UE oraz sposobem adaptowania instytucji wewnętrznych do 
zmian wywołanych procesem integracji87. Procesy europeizacji następują zatem 
w kolejności: adaptacja – mediacja – zmiana.

Zasadniczą funkcją europeizacji jest zapewnienie transmisji regulacji UE do 
państw członkowskich (europeizacja krajowych systemów prawnych). Równoleg-
le jednak podmioty poddane procesom skutków uwspólnotowienia (państwa, 
podmioty pozapaństwowe) silnie oddziałują na ośrodki inicjujące na poziomie 
europejskim, co powoduje przenikanie dwóch procesów i wzajemne kształtowa-
nie treści reguł koegzystencji w układzie UE – państwa członkowskie. Znajduje tu 
zastosowanie formuła multi-level governance analizująca proces kształtowania po-
litycznej decyzji w wielopoziomowej strukturze zarządzania (governance), w któ-
rej prywatni, państwowi, trans- i supranarodowi aktorzy utrzymują z sobą relacje 
w bardzo złożonych sieciach powiązań, zarówno poziomych, jak i pionowych88.

Europeizacja następuje wówczas, gdy proces kształtowania politycznej decyzji 
nie ogranicza się do jednokierunkowego transferu uprawnień na poziom europej-
ski w ściśle zakreślonych granicach, zgodnie z preferencją narodową, lecz uznaje 
oddziaływanie instytucji europejskich (transfer wzorców i  regulacji do państw 
członkowskich). W ten sposób proces politycznego podejmowania decyzji pod-
lega presjom adaptacyjnym z obu poziomów. W rezultacie zależność ta stanowi 
szczególnego rodzaju siłę napędową procesów integracji europejskiej, przy czym 
proces europeizacji powinien traktować poszczególnych aktorów indywidualnie 
lub odnosić się do aktorów zbiorowych.

Obszary politycznej współpracy w UE są coraz częściej przedmiotem regulacji 
na poziomie europejskim. James Caporaso twierdzi, że proces europeizacji poli-
tyki nie jest tożsamy z metodą spillover, jest to wzajemne oddziaływanie na dwóch 
poziomach wielu aktorów (państwowych i pozapaństwowych) i wielu interesów89. 
Badając interakcje polityki krajowej i wspólnotowej, europeizacja koncentruje się 

85  T.G. Grosse, Europeizacja jako mechanizm władzy. Przykład funkcjonowania strefy euro [w:] 
Nierówności społeczne a  wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej,
M. Woźniak (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, s. 7.

86  Ibidem, s. 17.
87  L. Jesień, Prezydencja..., s. 55.
88  M. Adshead, Comparison Conceptualising Europeanisation: Policy Networks and Cross-Na-

tional Comparison, Public Policy and Administration, Public Policy and Administration, Vol. 17, 
No. 2, SAGE, 2002, s. 27.

89  J. Caporaso, Europeanization and the Th ree Worlds of Regional Integration Th eory [w:] Paper 
for APSA „New Directions in Europeanization Research”, University of Washington, 2005, s. 4.
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na analizie presji adaptacyjnej ponadnarodowych norm (na państwa członkow-
skie, grupy społeczne, przedsiębiorstwa, instytucje), która poddana mediacji pod 
wpływem preferencji aktorów krajowych skutkuje zmianą (lub jej brakiem) w po-
lityce wewnętrznej (przyjęcie/ignorowanie)90.

Proces europeizacji łączy się z ciągłym arbitrażem pomiędzy narodowymi róż-
nicami, różnymi presjami adaptacyjnymi, różnymi instytucjami mediacyjnymi 
i wynikami91. Dynamika polityczna i gospodarcza UE staje się częścią krajowej 
logiki organizacyjnej, narodowej polityki i procesów decyzyjnych (zob. rys. 1).

Rys. 1. Model europeizacji polityki krajowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Caporaso, Europeanization and the Th ree Worlds…; T. Börzel,
T. Risse, Conceptualising the domestic impact of Europe [w:] K. Featherstone, C. Radaelli (red.), Th e Politics of 
Europeanization, Oxford University Press, 2003; F. Bafoil, T. Beichelt, L’Européanisation d’Ouest en Est, Logiques 
Politiques, L’Harmattan, 2008.

Badania nad europeizacją kładą nacisk na zakres zmian (adaptacji) w każdym 
kraju członkowskim wprowadzającym w życie decyzje UE, a także na to, w jakim 
stopniu istniejące struktury (także normy i zasady) są pod presją rozwiązań wpro-
wadzanych na szczeblu europejskim92. Presja adaptacyjna nie musi dotyczyć tylko 
wewnętrznych polityk wspólnotowych, ale może wkraczać w nowe obszary, które 
dotychczas były tylko wyłączną domeną państw. Na przykład Komisja Europejska 
preferuje podejście market & institutions (budowa wspólnego, zliberalizowanego 
i otwartego rynku wewnętrznego energii), a państwa z silnymi rynkami energetycz-
nymi i zrównoważoną strukturą dostaw – podejście regions & empires, które uwzględ-
nia preferencje narodowe (interesariuszy krajowych, takich jak narodowe koncerny 

90  Ibidem, s. 7–8.
91  Ibidem, s. 12–14.
92  S. Riishøj, Europeanization and Euroscepticism: Experiences from Poland and the Czech Re-

public, Political Science Publications, No. 25, University of Southern Denmark, 2010, s. 6.
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energetyczne, i ich interesy bilateralnej współpracy z państwami trzecimi)93. Podej-
ście „regionów i imperiów” kładzie większy nacisk na strategiczne sojusze94.

Przedstawiciele nurtu europeizacji zarzucają krótkowzroczność analizie li-
beralizmu międzyrządowego: nawet jeśli przyjąć, że UE jest przede wszystkim 
międzyrządowa, liberalny intergovernmentalizm nie dopuszczał możliwości po-
wstania pewnych wewnętrznych norm europejskich, które są zdolne kształtować 
negocjacje aktorów państwowych95. W tym sensie normy mogą spowodować, że 
państwa nie tylko dokonują określonych wyborów, ale internalizacja pewnych 
idei – wartości – norm stopniowo przebudowuje interesy nawet silnych aktorów96. 
Instytucje europejskie nie są już tylko „strażnikami” powierzonego im zadania, 
jak w  teorii liberalizmu międzyrządowego, ale aktywnie oddziałują, sprawując 
skuteczny nadzór, a kiedy państwo nie radzi sobie ze stosowaniem prawa europej-
skiego, uruchamiają mechanizmy presji i kontroli97. Europeizacja pozwala więc 
na analizę zmiany polityki krajowej pod wpływem inkorporacji norm (regulacji) 
z poziomu europejskiego98.

Europeizacja polityk wynika ze strategicznego zachowania KE, która „wywiera 
nacisk na Radę UE przez odwołanie do ponadnarodowych zobowiązań prawnych, 
zmieniając preferencje niektórych krajów członkowskich lub warunki podejmowa-
nia decyzji”, co prowadzi do „sterowania” Radą przez Komisję opierającą się na fun-
damencie umocowań ETS99. Organy ponadnarodowe, według Susanne Schmidt, 
mogą wywierać skuteczny wpływ na proces decyzyjny, na przykład ustalając agendę 
lub wymuszając dostosowanie do prawa europejskiego. Grożąc skierowaniem spra-
wy do ETS, Komisja może wywierać presję na negocjacje Rady, używając istnieją-
cych ponadnarodowych zobowiązań prawnych oraz władzy administracyjnej, jaką 
posiada, do skonfrontowania istniejących narodowych regulacji100. W ten sposób 
dane państwo członkowskie powoli zmienia swoje stanowisko i zaczyna popierać 
liberalizację i rozwiązania europejskie, którym by się sprzeciwiało, gdyby nadal mo-
gło prowadzić samodzielną politykę w konkretnym obszarze101.

93  A. Codoban, Th e European Union’s Quest for Energy Policy: A Geo-Economic Approach, Ro-
manian Journal of European Aff airs, Vol. 11, No. 3, 2011, s. 39–45.

94  R. Youngs, Energy Security. Europe’s New Foreign Policy Challenge, Routledge, Taylor and 
Francis Group, London–New York 2009, s. 6.

95  R. Bellamy, D. Castiglione, Legitimizing the Euro-“polity” and its “Regime”: Th e Normative 
Turn in EU Studies, European Journal of Political Th eory, 2 (1), 2003, s. 17.

96  P. Rieker, From Common Defence to Comprehensive Security Towards the Europeanisation of 
French Foreign and Security policy?, No. 691, Norwegian Institute of International Aff airs, 2005, s. 6.

97  Por. J. Tallberg, Leadership and Negotiation in the European Union, Cambridge University 
Press, Cambridge 2006, s. 4–5, 17–80; idem, European Governance and Supranational Institutions: 
Making States Comply, Routledge Advances in European Politics, 2003, s. 1–2.

98  Por. S.J. Bulmer, C.M. Radaelli, Th e Europeanisation of National Policy?, s. 3. 
99  S.K. Schmidt, Only an Agenda Setter? Th e European Commission’s Power over the Council of 

Ministers, European Union Politics, Vol. 1 (1), 2000, s. 39.
100  Ibidem, s. 44.
101  R. Trzaskowski, Dynamika..., s. 64.
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Teoria i koncepcje nowego instytucjonalizmu okazały się przydatne w analizie 
oceny roli Komisji Europejskiej w rozwoju zewnętrznego wymiaru polityki ener-
getycznej UE i polityki klimatycznej. Przedstawiona została dynamika procesów 
politycznych na poziomie UE, pociągająca za sobą skutki na poziomie krajowym, 
czego przykładem są negocjacje nad pakietem energetyczno-klimatycznym, który 
zharmonizował ustawodawstwo w UE na bezprecedensowym poziomie. W ten 
sposób oddziaływanie Komisji obejmujące normowanie ochrony klimatu jest 
czynnikiem stymulującym zmiany we francuskiej polityce środowiskowej w kie-
runku zwiększania udziału źródeł odnawialnych w bilansie elektroenergetycznym 
kraju102.

Założenia koncepcji europeizacji okazały się także przydatne do analizy 
wpływu UE na wprowadzanie zmian w krajowej polityce energetycznej Francji. 
Demonopolizacja przedsiębiorstw państwowych, „wymuszone” procesy pry-
watyzacji, otwarcie rynku czy udostępnienia konkurencji części generowanej 
energii elektrycznej po regulowanych cenach doskonale obrazują wpływ presji 
adaptacyjnej norm europejskich na poziomie kraju. Również skargi przeciwko 
Francji do ETS stanowią przykład aktywności Komisji wobec braku adaptacji 
do norm europejskich. Równolegle Francja dąży do uzyskania większej kontroli 
nad europeizacją polityki energetycznej UE. Analiza z  tej perspektywy okazała 
się użyteczna podczas oceny działań „grupy ośmiu”, na czele z Francją i Niem-
cami, które wymogły na KE zmianę wstępnej propozycji liberalizacji, w  szcze-
gólności rezygnację z  pomysłu całkowitego rozdziału właścicielskiego (full
unbundling).

W świetle przeprowadzonej analizy należy uznać, że politykę energetyczną 
Francji cechuje niska zdolność adaptacyjna oraz wysoka dominacja narodowych 
paradygmatów (preferencji). Negocjacje nad kolejnymi pakietami energetyczny-
mi są przykładem obustronnego dostosowania pod wpływem nowych informacji 
i uwarunkowań. Ostatecznie presja instytucji europejskich skutecznie kształtuje 
zachowania krajowych aktorów, doprowadzając do zmian postawy Francji wobec 
liberalizacji103. Francuska polityka energetyczna ewoluowała, dostosowując się do 
regulacji UE. Konfi guracja interesów na poziomie UE znacząco odmienna od in-
teresów prezentowanych na poziomie krajowym, wpłynęła na przemodelowanie 
strategii i preferencji aktorów państwowych104. Polityka konkurencji, której użyła 
Komisja, okazała się skutecznym narzędziem wymuszającym na Francji wprowa-
dzenie niektórych elementów liberalizacji.

Dynamika reżimu wspólnotowego wymusiła poszukiwanie kompromisu mię-
dzy konfl iktowymi preferencjami narodowymi, a  Francja stopniowo porzuciła 

102  K.H. Whiteside, D. Boy, D. Bourg, France’s ‘Grenelle de l’environnement’: Openings and Clo-
sures in Ecological Democracy, Environmental Politics, Vol. 19, No. 3, 2010, s. 454.

103  R. Eising, N. Jabko, Moving Targets: National Interests and Electricity Liberalization in the 
European Union, Comparative Political Studies, Vol. 34, No. 7, September 2001, s. 746.

104  Ibidem, s. 746.
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swoją obstrukcyjną taktykę i została zmuszona zaakceptować ograniczone otwar-
cie krajowego rynku energii elektrycznej105.

1.2. Wnioski

1) Proces integracji europejskiej stopniowo doprowadził do konsolidacji części Eu-
ropy jako aktora politycznego, nie tworząc jednak państwa ponadnarodowego, 
a ściśle powiązaną wspólnotę bezpieczeństwa. Osią analizy są preferencje naro-
dowe artykułowane w  dynamicznym procesie integracji specyfi cznego sektora 
energetycznego. Weryfi kacji zostały poddane preferencje narodowe państw i źró-
dła ich zachowań w procesie uwspólnotowienia przez pryzmat różnych koncep-
cji teoretycznych. Motywacje i uwarunkowania wewnętrzne kształtują bowiem 
stanowisko tych aktorów we wszystkich omawianych obszarach problemowych.

2) W świetle koncepcji neofunkcjonalizmu integracja jest nierozerwalnie zwią-
zana z  częściową utratą suwerenności. Ernst B. Haas zakłada, że integracja 
dokonuje się z inspiracji i w interesie państw, czego wyrazem jest przeniesie-
nie lojalności na instytucje ponadnarodowe. Teoria ta okazała się przydatna 
w analizie procesu „przelania się” kompetencji z instytucji ponadnarodowych 
w obszarze polityki konkurencji, transportu czy środowiska na sektor energe-
tyczny. Ograniczoność analizy roli instytucji ponadnarodowych z niewystar-
czającą oceną wpływu preferencji państw na proces integracji spowodowała 
konieczność sięgnięcia do założeń innych ujęć teoretycznych.

3) Liberalizm międzyrządowy zakłada, że kraje członkowskie utrzymują kontrolę 
nad procesem integracji, a instytucje ponadnarodowe nie mają własnej auto-
nomii i nie są zdolne do wywierania niezależnego wpływu. Działają one jako 
pasywne instytucje ułatwiające międzyrządowe negocjacje. Przypuszczalny 
wpływ KE, jako lidera politycznego odpowiedzialnego za agendę, jest iluzo-
ryczny, gdyż KE wypełnia tylko funkcje powierzone jej w ramach interesów 
wytyczonych przez kraje członkowskie.

4) Według Andrew Moravcsika Unia Europejska stanowi platformę realizacji ce-
lów strategicznych przez racjonalne rządy działające na podstawie ich prefe-
rencji i siły (power). Zrozumienie preferencji państwa jest logicznym punktem 
wyjścia analizy jego zachowań. Transfer kompetencji na poziom ponadnaro-
dowy jest motywowany interesem narodowym. Państwa dokonują kalkulacji 
kosztów i korzyści w przekazywaniu kompetencji na poziom ponadnarodowy, 
jeśli dzięki takiej współpracy mogą osiągać cele ważne dla krajowych intere-
sariuszy. Jeśli koszty przekraczają korzyści, państwo w  „grze negocjacyjnej” 
może zdecydować się na odstąpienie od partycypacji w zobowiązaniach.

105  Ibidem, s. 762.
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5) Europeizacja, jako perspektywa analizy w ramach teorii nowego instytucjona-
lizmu, bada problem, nie umieszczając go ani bliżej neofunkcjonalizmu, ani 
intergovernmentalizmu. Europeizacja proponuje inne spojrzenie na zmiany 
polityk krajowych spowodowane procesem wzajemnej adaptacji i uczenia się, 
który pokazuje, jak instytucjonalizacja współpracy na poziomie ponadnaro-
dowym kształtuje interesy nawet silnych aktorów i czy jest zdolna do ich prze-
budowy.

6) Koncepcja europeizacji podkreśla, że instytucje ponadnarodowe (w szcze-
gólności Komisja Europejska), opierając się na powierzonych im formalnych 
kompetencjach, wyrażają własne dążenia do silniejszego uwspólnotowienia 
polityk wewnętrznych UE i  obszarów współpracy. Wprowadzenie w  życie 
skutecznego systemu regulacyjnego wymaga jednak konsensusu preferencji, 
biorąc zaś pod uwagę mocno rozbieżne interesy państw członkowskich, adap-
tacja jest trudna. Rozbieżne uwarunkowania między państwami członkowski-
mi oraz ich odmienne kategoryzacje ryzyka politycznego mają podstawowe 
znaczenie dla przekazania dodatkowych uprawnień do Unii Europejskiej lub 
przyjęcia propozycji Komisji.

7) Stanowisko Francji ewoluowało wraz z postępującym procesem liberalizacyj-
nym, toczącym się na szczeblu UE. Pomimo początkowej inercji wymóg im-
plementacji prawa europejskiego otworzył drogę dla ponownej oceny sytuacji 
i redefi nicji preferencji tego państwa. Odnotowana została natomiast trudność 
w koordynacji zewnętrznego wymiaru polityk energetycznych państw człon-
kowskich Unii wynikająca ze stosunkowo niewielkiej zdolności Komisji Euro-
pejskiej do europeizacji tego obszaru współpracy.



2. Bilans energetyczny i uwarunkowania surowcowe 
Francji

Francja jest jedną z największych gospodarek świata oraz znaczącym konsumentem 
energii zarówno w skali Europy, jak i świata. Jednocześnie pod względem zasobów 
kraj ten jest jednym z najskromniej obdarzonych przez naturę w surowce energe-
tyczne i paliwa kopalne w Europie. Począwszy od przełomu lat 60. i 70. XX wieku, 
ich znaczenie własnych zasobów naturalnych w przemyśle systematycznie malało, 
a z czasem wydobycie zmniejszyło się lub w niektórych przypadkach całkowicie za-
nikło. Sytuacja ta silnie determinowała nie tylko założenia i realizację polityki ener-
getycznej Francji, ale także wpłynęła na kierunki polityki zagranicznej. Kraj ten ma 
silne tradycje centralizacji politycznej i długą historię własności państwowej w prze-
myśle energetycznym. Przez członkostwo w wielu organizacjach świata, takich jak 
Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization), Międzynarodowa Agen-
cja Energii (International Energy Agency) oraz Międzynarodowa Agencja Energii 
Atomowej (MAEA), a także mniej formalne grupy współpracy, jak G8 i G20, Francja 
silnie oddziałuje na kształt światowego systemu bezpieczeństwa energetycznego.

2.1. Problem zależności energetycznej (import dependency)

Francja to drugi największy (po Niemczech) konsument energii w UE i dziesiąty 
na świecie (2% globalnej konsumpcji w 2011 roku)1. Gdy kryzys naft owy lat 70. 
XX wieku wstrząsnął gospodarkami wielu krajów świata, Francja przystąpiła do 
reorganizacji założeń polityki energetycznej, by ograniczyć zależność od importu 
ropy naft owej. Realizacja szerokiego programu energetyki jądrowej doprowadziła 
do przebudowy struktury konsumowanych paliw. Udział energii jądrowej, który 
w 1973 roku na tle całkowitej wytworzonej energii pierwotnej wynosił 8%, w wy-
niku tzw. planu Messmera wzrósł do 62% w 1985 i do 85% w 2005 roku2. Pozwoli-
ło to na zmniejszenie wykorzystania ropy naft owej w całkowitej produkcji energii 

1  BP Statistical Review of World Energy 2012.
2 Chiff res clés de l’énergie, Commissariat Général au Développement Durable, Service de l’obser-

vation et des statistiques, Édition 2011, s. 8.
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z 70% w latach 70. XX wieku do 30% w pierwszej dekadzie XXI wieku (zob. rys. 
2 i 3). Dzięki szerokiemu zastosowaniu energetyki jądrowej udział trzech paliw 
kopalnych (węgla, ropy naft owej i gazu ziemnego) w całkowitej konsumowanej 
energii we Francji nie przekracza 50%. Jest to najmniej spośród wszystkich innych 
państw członkowskich UE3.

Pod względem wielkości konsumowanej energii zapotrzebowanie gospodarki 
francuskiej wyniosło w 2010 roku 268,6 Mtoe, z czego 135 Mtoe (produkcji ener-
gii pierwotnej) pochodziło ze źródeł krajowych4. Oznacza to, że połowa wyprodu-
kowanej we Francji energii pochodziła z paliw importowanych. Zatem wskaźnik 
import dependency (czyli zależność od zewnętrznych źródeł paliw, rozumiana jako 
stosunek energii wyprodukowanej ze źródeł pochodzących z importu do całko-
witej ilości konsumowanej) dla Francji wynosi 50% (dla Niemiec 60% w 2010 r.)
w porównaniu z 74% w 1973 i 76% w 1978 roku5.

Taki rachunek warunkuje uznanie energetyki jądrowej jako krajowe (własne) 
źródło energii, za czym stanowczo opowiada się francuskie lobby jądrowe (EDF, 
AREVA)6. Gdyby jednak wyłączyć energię jądrową z kategorii krajowego źródła 
energii, wówczas poziom zależności importowej Francji wzrósłby drastycznie do 
poziomu 80,5%7. Innymi słowy, proklamacja „niezależności energetycznej Fran-
cji” jest względna i może dotyczyć jedynie sektora elektroenergetycznego. Dzieje 
się tak, ponieważ całkowita konsumpcja ropy od lat 70. XX wieku znacznie wzro-
sła w  wyniku rozwoju sektora transportu zależnego głównie od importowanej 
niemal w 100% ropy. Francja importuje także 98% swojego zapotrzebowania na 
gaz ziemny i 100% na węgiel. Francji udało się natomiast wzorcowo przebudować 
strukturę importu paliw (ropy i gazu), dzięki czemu kraj ten stawiany jest za wzór 
dywersyfi kacji kierunków importu (bliskowschodni – OPEC, kraje Afryki Pół-
nocnej, północny – Norwegia oraz wschodni – Rosja), a także dzięki technologii 
skroplonego gazu LNG z wielu innych państw.

2.2. Francuskie zasoby strategicznych paliw kopalnych

Francja jest wyjątkiem na tle państw członkowskich UE, w  których bilansach 
energetycznych dominują paliwa kopalne.

3  B. Leimbach, F. Müller, European Energy Policy: Balancing National Interests and the Need for 
Policy Change. Th e Current European Eenergy dialogue, Friedrich Ebert Stift ung, 2008, s. 17.

4 EU Energy in Figures, Statistical Pocketbook 2012, EC 2012, s. 78; Production et consomma-
tion d’énergie primaire dans l’Union européenne en 2010, INSEE, 2010.

5 Taux d’indépendance énergétique nationale en 2010, INSEE, 2010; Th e European Community 
and the Eenergy Problem, European Documentation 2/1980, EU Commission Brochure, 1980, s. 24.

6  Udział energii jądrowej stanowił ponad 80% całkowitej produkcji energii we Francji (Total 
primary energy supply – TPES, 2010), podczas gdy tylko 42% w całkowitej konsumpcji.

7  Obliczenia własne na podstawie Chiff res clés de l’énergie, Édition 2011, s. 8.
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2.2.1. Węgiel

Francja na przełomie lat 60. i  70. XX wieku przyjęła politykę ograniczania zu-
życia węgla na rzecz ropy naft owej. Kierunku odejścia od węgla nie zmienił na-
wet drastyczny wzrost cen ropy w wyniku kryzysu naft owego lat 70. ubiegłego 
stulecia. Francja systematycznie rezygnowała z wydobycia węgla w Zagłębiu Pół-
nocnym i w Masywie Centralnym, utrzymując tylko eksploatację dobrej jakości 
węgla w  Lotaryngii. Krajowe wydobycie węgla, które w  1958 roku wynosiło aż 
60 mln ton, systematycznie spadało aż do 29 mln ton w 1973 roku. W latach 70. 
ustabilizowało się na poziomie 26 mln ton, lecz spadek ponownie przyspieszył 
od 1984 roku, tak że produkcja spadła poniżej 10 mln ton w 1994 roku. Obec-
nie produkcja jest ograniczona do produktów węglowych z odzysku (0,1 mln ton
w 2009 roku)8.

Energia elektryczna pozyskiwana z węgla kamiennego została prawie całko-
wicie zastąpiona przez energię jądrową. Francuski rząd zawarł z  państwowym 
przedsiębiorstwem węglowym Charbonnages de France (CdF, rok założenia 
1945) i  związkami zawodowymi górników porozumienie, zgodnie z  którym 
przemysł otrzymywał państwową pomoc w miarę stopniowej likwidacji. W maju 
2001 roku Komisja Europejska (KE) autoryzowała wypłacenie odszkodowania 
przez francuski rząd na kwotę 991 mln euro pomocy dla likwidowanego prze-
mysłu węglowego9. CdF zostało zamknięte z  dniem 1 stycznia 2008 roku, po 
ponad 60 latach działalności, a  wydobycia węgla zaprzestano już w  kwietniu
2004 roku10.

Od tego czasu węgiel na potrzeby krajowe jest importowany (19 mln ton 
w  2010 roku głównie z  Australii, Kolumbii, Stanów Zjednoczonych, RPA, Pol-
ski)11. Węgiel w strukturze konsumowanych paliw odgrywa zatem rolę marginal-
ną. Jego niewielki udział w bilansie energetycznym zapewnia także niską inten-
sywność CO2 w odniesieniu do wielkości konsumpcji energii i PKB.

2.2.2. Ropa naftowa

Francuskie rezerwy ropy naft owej (12,28 Mt) i gazu ziemnego (0,09 Mt) na dzień 
1 stycznia 2010 roku wystarczyłyby na mniej niż dwa miesiące krajowej konsump-
cji12. Krajowe wydobycie ropy w śladowych ilościach pochodzi z licznych studni 

8  Ibidem, s. 12.
9  France, Country Analysis Briefs, U.S. IEA, 2003.

10 Charbonnages de France, www.charbonnagesdefrance.fr; France Energy Report, Enerdata, Ja-
nuary 2012, s. 15.

11 Chiff res clés de l’énergie, Édition 2011, s. 14; France, Euracoal, Country Profi les, European 
Association for Coal and Lignite.

12  Chiff res clés de l’énergie, Édition 2011, s. 15.
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o niewielkich rozmiarach. Rola ropy naft owej w bilansie energetycznym Francji 
zmniejszała się znacząco od lat 70. XX wieku przez zastępowanie jej w sektorze 
energetycznym energią jądrową. W konsekwencji uzależnienie od importu ropy 
naft owej zmniejszyło się o połowę we wszystkich sektorach z wyjątkiem trans-
portu, który konsumuje blisko 70% całkowitego końcowego zużycia ropy w 2009 
roku (dla porównania – 30% w 1973 roku)13.

13  W przemyśle udział ropy naft owej spadł z 61% w 1973 r. do 16% w 2009 r., a w sektorze 
mieszkalno-usługowym z 58% w 1973 r. do 18% w 2009 r.; B. Leimbach, F. Müller, European Ener-
gy..., s. 17; Chiff res clés de l’énergie, Édition 2010, s. 16.

Rys. 2. Francuski miks energetyczny w 1973 r.
Źródło: INSEE, 2011.
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Od roku 1973 roku nastąpiła systematyczna, znaczna geografi czna dywersyfi -
kacja importu ropy naft owej, z ogromnym spadkiem importu z Bliskiego Wscho-
du (71% w 1973 i 17% w 2009 roku), pojawieniem się importu z Morza Północ-
nego (od 0% w 1973 do 18% w 2009 roku) oraz wzrostem importu z Afryki (20%) 
oraz krajów byłego ZSRR (33%) (zob. rys. 4). W ten sposób Francja solidnie zdy-
wersyfi kowała strukturę importu ropy naft owej, odcinając się od niemal monopo-
lu dostaw bliskowschodnich. Francuski import (2010) pochodzi głównie z Libii 
(16%), Norwegii (16%), Arabii Saudyjskiej (9,3%), krajów byłego ZSRR (32%), 
Angoli, Nigerii, Iraku, Iranu14. Zapotrzebowanie na ropę jest względnie stałe od 
lat 90. XX wieku, z nieznaczną systematyczną tendencją malejącą.

Pomimo znikomych własnych rezerw francuski przemysł naft owy jest waż-
nym uczestnikiem na światowym rynku energii, głównie za sprawą koncernu To-
tal15. Firma posiada ponad 50% zdolności rafi nacji we Francji (zarządza 7 z 13 
rafi nerii)16. Krajowe rafi nerie produkują więcej benzyny, niż wynosi krajowe za-
potrzebowanie, toteż Total (międzynarodowy koncern z prywatnym kapitałem, 
zachowujący bliskie związki z  państwem) ma duży udział w  obrocie paliwami 
i  jest jedną z  pięciu największych fi rm naft owych o  zasięgu globalnym17. Total 

14  Provenances du pétrole brut importé en France en 2010, INSEE 2010.
15  Total, http://www.total.com (dostęp: 10.09.2012).
16  France 2009, Review Energy Policies, OECD, IEA 2010, s. 74.
17  W  1920 roku francuski rząd przejął w  ramach traktatu z  San Remo niemieckie udziały 

w Turkish Petroleum Co., który później przekształcił się w Irak Petroleum Co. W październiku 1927 
roku po odkryciu złóż ropy na nabrzeżu Quay-A-Rah udziały zostały przekazane prywatnej fi rmie 
stworzonej do eksploatacji ropy, Th e French Petroleum Co., dzisiaj znanej jako Grupa Total [za:]
A.L. Giraud, Energy in France, Annual Review of Energy, Vol. 8, 1983, s. 165–166.
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utrzymuje także silną pozycję na świecie w sektorze skroplonego gazu ziemnego 
(LNG)18.

W latach 30. XX wieku nastąpił rozwój krajowego przemysłu rafi neryjnego. 
Stosowne ramy prawne zostały ustanowione w 1928 roku w postaci ustawy, która 
nadal stanowi podstawę francuskiej polityki naft owej. Import ropy naft owej oraz 
produktów ropopochodnych był na podstawie tego prawa uważany za monopol 
państwa, choć niesprawowany bezpośrednio, lecz przez okresowe koncesje udzie-
lane prywatnym fi rmom – w tym niektórym międzynarodowym – na warunkach 
określonych w momencie przyznania zezwoleń (co 10–15 lat).

Po II wojnie światowej, w okresie trwania IV Republiki, postęp techniczny po-
zwolił Francuzom postawić na odkrycia ropy naft owej w samej Francji, a bardziej 
jeszcze w regionie ówczesnej Unii Francuskiej, która obejmowała Afrykę Północ-
ną, Saharę, Gabon i Madagaskar. Francuski przemysł naft owy rozwinął się dzięki 
odkryciu w latach 50. XX wieku złóż północnoafrykańskich (w tym we francuskiej 
Algierii). Na początku 1999 roku francuski koncern naft owy połączył się z belgij-
skim koncernem naft owym Petrofi na, tworząc spółkę TotalFina, szósty ówcześnie 
koncern naft owy na świecie i trzeci w Europie. W 1990 roku Total i Elf Aquitaine 
negocjowały z Irakiem na temat praw rozwojowych dla pól Majnoon (największe 
z pól naft owych w Iraku) i Nahr Umr. W lipcu 2001 roku, w odwecie za francu-
skie poparcie dla Stanów Zjednoczonych, Irak ogłosił jednak, że nie będzie ofero-
wał francuskim fi rmom pierwszeństwa w  przyznawaniu kontraktów naft owych. 
TotalFinaElf był wtedy już czwartą spółką naft ową na świecie po amerykańskim 
ExxonMobil, holenderskim Royal/Shell i brytyjskim BP. Francuski przemysł naft o-
wy został zreorganizowany i wprowadzony na rynek międzynarodowy. Przez połą-
czenie większości istniejących podmiotów, niepowiązanych z grupą Total, została 
utworzona grupa Elf. W 2000 roku Elf Aquitaine połączył się z TotalFina, tworząc 
grupę TotalFinaElf, która w 2003 roku zmieniła nazwę na Total19.

2.2.3. Gaz ziemny

Eksploatacja gazu ziemnego była systematycznie zmniejszana wobec wyczerpywa-
nia się złóż. W roku 1970 Francja produkowała jedną trzecią swojej konsumpcji. 
W 2010 roku zależność od importu była prawie całkowita (98%) z powodu silnego 
wzrostu popytu i  spadku produkcji krajowej20. W strukturze bilansu konsumo-
wanych paliw w 2010 roku udział gazu ziemnego stanowił 15%, co jednocześnie 
odpowiadało 16% importu energii. Gaz w  postaci płynnej stanowił około 25% 
importu, co wiązało się ze zwiększeniem jego elastyczności, uniezależnieniem

18  Le gaz naturel, une ressource d’avenir, www.total.com (dostęp: 15.10.2012).
19  ELF AQUITAINE, Les Echos, 26.03.2010; Elf Aquitaine se rend après un duel de dix semaines 

avec TotalFina, L’Economiste, 16.09.1999.
20  Chiff res clés de l’énergie, Édition 2011, s. 19.
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od transportu surowca gazociągami i poprawą bezpieczeństwa dostaw. Jednocze-
śnie ponad 90% importu opierało się na kontraktach długoterminowych (średnio 
25 lat), zapewniając bezpieczeństwo transakcji21. We Francji obecnie odnotowuje 
się systematyczny wzrost konsumpcji gazu ziemnego, który w  ogrzewalnictwie 
konkuruje z prądem elektrycznym.

Od początku lat 80. XX wieku Francja gruntownie zdywersyfi kowała strukturę 
importu gazu ziemnego22. Import w ramach kontraktów długoterminowych po-
chodził głównie z Norwegii oraz Rosji (zob. rys. 5). Od 1998 roku działa gazociąg 
Franpipe – łączy Francję z norweskim polem gazowym Troll na Morzu Północ-
nym23.

Gaz ziemny z Afryki Północnej do Europy Południowej tłoczony jest przez pod-
morskie rurociągi z Algierii: Maghreb–Europe Gas Pipeline (MEG) przez Maroko 
do Hiszpanii i dalej Portugalii, Trans-Mediterranean Pipeline (TransMed) przez 
Sycylię do kontynentalnych Włoch, Medgaz (547 km), którego udziałowcem jest 
GDF-Suez (gaz transportowany jest również do Francji), do Hiszpanii; z Libii ga-
zociąg Greenstream o długości 540 km do Włoch, a także w postaci skroplonej 
(LNG). Kolejny gazociąg, Galsi, łączący Algierię przez Sardynię z Włochami, ma 
zostać uruchomiony w 2014 roku (planuje się odnogę via Korsyka do Francji). 

21  Le gaz naturel liquéfi é, un intérêt stratégique majeur, limité par des contraintes économiques, 
No. 79, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat Général au Développement Du-
rable, 2011, s. 1.

22  Por. Gaz et électricité: un défi  pour l’Europe et la France, Rapport nr 74 du CAE, Commen-
taires J.-M. Chevalier, J. Percebois, Réalisé en PAO au Conseil d’Analyse Économique, La Documen-
tation française, Paris 2008, s. 64. 

23  T. Młynarski, Bezpieczeństwo..., s. 159–162.
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Potężne złoża gazu Hassi R’Mel oraz ropy naft owej Hassi Messoud zostały odkryte 
jeszcze we francuskiej Algierii w 1956 roku24.

Francja importuje również gaz w postaci skroplonej (LNG) z Norwegii, Al-
gierii, Nigerii, krajów Bliskiego Wschodu (w tym od 2006 roku z Egiptu), a także 
z Australii i jest drugim po Hiszpanii największym importerem LNG w Europie 
(2010)25.

GDF-Suez jest jednym z największych dostawców skroplonego gazu ziemnego 
do Francji. GDF-Suez dysponuje trzema terminalami LNG26.

 – Fos-sur-Mer niedaleko Marsylii, o pojemności 5,5 mld m3/rok (Fos-Tonkin, 
1972),

 – Montoir-de-Bretagne niedaleko Nantes, o pojemności 10 mld m3/rok (1980),
 – Fos-Cavaou, który został oddany do użytku pod koniec 2009 roku, o po-

jemności 8,25 mld m3/rok (GDF – Total, w pobliżu Fos-sur-Mer).
Rynek LNG w Europie i we Francji rozwija się z roku na rok. Francja, która nie 

graniczy bezpośrednio lądem z państwami eksporterami gazu, szeroko inwestuje 
w infrastrukturę terminali LNG, zwiększając możliwości przesyłowe do/z Hiszpa-
nii, Belgii i Włoch27. Rynek obrotu gazem dla transakcji spot istnieje we Francji, 
ale jego rola jest niewielka w porównaniu na przykład z angielskim National Ba-
lancing Point28.

Największym krajowym dostawcą gazu ziemnego jest byłe państwowe przed-
siębiorstwo Gaz de France, które przez lata utrzymywało rzeczywisty monopol na 
import i dystrybucję gazu ziemnego. Francuski rynek gazu jest znacznie bardziej 
zdekoncentrowany niż rynek produkcji prądu elektrycznego, ale narodowy czem-
pion zachowuje pozycję dominującą. Mimo że liczba podmiotów dostarczających 
gaz naturalny do Francji w 2010 roku wyniosła 16, jedynie trzy z nich posiadały 
udział w rynku powyżej 5% w imporcie lub produkcji29. Udział tych trzech fi rm 
w całości rynku wynosi 88%, przy czym udział GDF-Suez – 73%30. W sprzedaży 
detalicznej udział GDF-Suez jest również dominujący na poziomie 65%31. GDF-
-Suez posiada także jedne z największych podziemnych magazynów w Europie 
Zachodniej, dysponując we Francji 12 z 14 magazynów gazu (pozostałe dwa na-
leżą do Total).

24  S. Nies, Gas et pétrole vers l’Europe. Perspectives pour les infrastructures, Gouvernance euro-
péenne, et géopolitique de l’énergie, IFRI, 2008, s. 24.

25  Le gaz naturel..., s. 3.
26  LNG Terminals, www.gdfsuez.com (dostęp: 15.09.2012).
27  GDF buduje także gazoport w Dunkierce. Planowane są też inne terminale koncernów mię-

dzynarodowych.
28  J.-M. Chevalier, J. Percebois, Gaz..., s. 65.
29  Number of entities bringing natural gas into the country 2010, Eurostat; Number of main enti-

ties 2010, Eurostat.
30  Share of the largest entity bringing gas, 2010 (%), Eurostat.
31  Market share of the largest natural gas retailer, 2010 (%), Eurostat.
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Transport (przesył) gazu ziemnego jest zarządzany przez GDF-Suez za pośred-
nictwem fi lii GRTgaz (75% własności koncernu w 2012 roku)32. GDF-Suez kon-
troluje i zarządza także przez spółkę zależną GrDF (Gaz réseau de Distribution 
France) prawie wszystkimi sieciami dystrybucji gazu we Francji (2011)33.

Problem gazu niekonwencjonalnego
Francja sprzeciwia się pozyskiwaniu gazu niekonwencjonalnego shale gas (gaz 
z łupków)34. Wobec presji środowisk ekologicznych w czerwcu 2011 roku parla-
ment przyjął ustawę zakazującą Francji wydobywania gazu z łupków za pomocą 
metody szczelinowania hydraulicznego pomimo szacowanych dużych zasobów. 
Uniemożliwiło to realną ocenę wielkości francuskich rezerw gazu z  łupków. 
Oprócz aspektów ochrony środowiska motywami takiej decyzji była dobrze zdy-
wersyfi kowana struktura dostaw. Należy przypuszczać, iż pewne znaczenie miała 
także obawa o nadpodaż „błękitnego paliwa”, która mogłaby doprowadzić do zna-
czącego obniżenia jego cen i utraty spodziewanych zysków w kontekście nowych 
projektów importu gazu konwencjonalnego z Rosji do Europy (Nord Stream, So-
uth Stream), w które również zaangażowane są francuskie koncerny. Dodatko-
wo dla Francji upowszechnienie gazu jako źródła energii oznacza zmniejszenie 
zainteresowania technologią energetyki jądrowej, której eksport przynosi Francji 
olbrzymie dochody i  jest ważną częścią gospodarki. W marcu 2012 roku fran-
cuski rząd powołał specjalną komisję do celów badawczo-naukowych (Commis-
sion nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et
d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux)35, której zadaniem jest ocena 
zagrożeń dla środowiska związanych z  techniką szczelinowania hydraulicznego 
lub stosowaniem technik alternatywnych36. We Francji nadal jednak (wrzesień 
2012) obowiązuje moratorium na prowadzenie komercyjnych prac w technologii 
szczelinowania hydraulicznego37.

2.2.4. Energetyka jądrowa i rynek energii elektrycznej

Francja znajduje się w ścisłej światowej czołówce w budowaniu reaktorów, ich ser-
wisowaniu i przetwarzaniu paliwa jądrowego. Kraj ten jest największym na świecie 
producentem energii w elektrowniach jądrowych w przeliczeniu na mieszkańca, 

32  GRTgaz, www.grtgaz.com (dostęp: 15.07.2012).
33  GrDF ma wspólne struktury z ERDF, francuską spółką dystrybucyjną, fi lią EDF.
34  Por. B. Leimbach, F. Müller, European..., s. 19–20.
35  Décret no 2012-385 du 21 mars 2012 relatif à la Commission nationale d’orientation, de suivi et 

d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux, JORF 
n° 0070 du 22 mars 2012, texte no 11.

36  L. Parmigiani, Gas Routes to Europe: Real Needs and Political Jockeying, IFRI, 2012, s. 10.
37  Gaz de schiste: La fracturation hydraulique restera interdite, AFP, 20.07.2012.
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a drugim po Stanach Zjednoczonych w łącznej zainstalowanej mocy jądrowej (w 
2011 roku Stany Zjednoczone 31,4%, Francja 16,7% produkcji światowej, trzecia 
Federacja Rosyjska 6,5%, czwarta Japonia 6,2% ze spadkiem o 44% w stosunku 
do 2010 roku ze względu na katastrofę elektrowni w Fukushimie w marcu 2011 
roku)38. W 2012 roku Francja posiadała także drugą na świecie fl otę cywilnych 
reaktorów jądrowych (58 reaktorów, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych 104) 
i  była największym producentem energii jądrowej w Unii Europejskiej. Blisko 
połowa zainstalowanych mocy jądrowych w UE-27 w 2011 roku znajdowała się 
właśnie we Francji.

Szczególną rolę energetyki jądrowej we Francji potwierdza jej udział w pro-
dukcji prądu elektrycznego na poziomie 75,3% (429 TWh) w 2010 roku, co sta-
nowi zasadniczą zmianę w stosunku do początku lat 70. XX wieku, kiedy Francja 
otrzymywała 8% energii elektrycznej (1973 rok) z energii jądrowej, a paliwa ko-
palne stanowiły blisko 70% mocy wytwórczej energii elektrycznej (zob. rys. 6)39. 
Energia jądrowa pokrywa ok. 40% całkowitej konsumpcji energii. Fakt, że Francja 
jest eksporterem netto energii elektrycznej, stanowi ważny fi lar gospodarki sprzy-
jający równoważeniu bilansu handlowego oraz tworzeniu miejsc pracy (szacowa-
nych na 410000 w sektorach bezpośrednim i pośrednim)40.

38  BP Statistical Review of World Energy 2012, s. 35.
39  Chiff res clés de l’énergie, Édition 2010, s. 22; Production brute et consommation d’électricité en 

2010, INSEE.
40  M. Jauréguy-Naudin, Une Électricité Européenne Sobre En Carbone: L’impasse?, Politique 

étrangère, Vol. 77, No. 1, 2012, s. 184.

Rys. 6. Produkcja energii elektrycznej we Francji (2010)
Źródło: Modes de production. Nucléaire, EDF, http://www.edf.com/html/panorama/production/industriels/re-
nouvelable/eolien/france.html (dostęp: 15.07.2012).
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Rynek energii elektrycznej
Początkowo produkcja energii elektrycznej we Francji była oparta na hydroelektrow-
niach. Ropa naft owa stała się dominującym źródłem energii w latach 60. XX wieku 
(w 1973 roku 43% całkowitej mocy wytwórczej EDF)41. Dynamiczny rozwój pro-
gramu energetyki jądrowej od 1974 roku spowodował masowe zastąpienie energii 
z paliw kopalnych produkcją energii elektrycznej z energii jądrowej (por. rys. 7).

Francja (569 TWh) jest drugim co do wielkości rynkiem energii elektrycz-
nej po Niemczech (628 TWh), biorąc pod uwagę całkowitą wielkość genero-
wanej mocy, dzięki zaś energii jądrowej największym w  Europie eksporterem 
netto energii elektrycznej. Eksport energii elektrycznej rozpoczął się w  latach 
80. XX wieku (30 TWh w 2010 roku)42. Francja połączona jest sieciami energe-
tycznymi z Hiszpanią, Wielką Brytanią, Belgią, Niemcami i Włochami. Obec-
nie są realizowane nowe połączenia między Francją a  Hiszpanią w  związku 
z  niewystarczającymi zdolnościami przesyłowymi istniejącej infrastruktury. 
Ma to podstawowe znaczenie ze względu na możliwości transferu energii elek-
trycznej do Europy z  rozwijanych unijnych projektów energetyki słonecznej 
w  Afryce Północnej i  rosnącą produkcję „zielonej energii” w  Hiszpanii. Fran-
cja zwiększa również swoją zdolność przesyłową do Luksemburga i  Włoch43. 
RTE EDF Transport i  włoska Terna uzgodniły zwiększenie mocy połączeń 

41  Francja także importuje energię elektryczną w okresach zapotrzebowania konsumpcji szczy-
towej, głównie w zimie.

42  A. Freiwald, Th e French Cling to the Nuclear Dream, Th e Multinational Monitor, May 1986, 
Vol. 7, No. 9; Chiff res clés de l’énergie, Édition 2010, s. 25.

43  M. Jauréguy-Naudin, Th e European Power System Decarbonization and Cost Reduction: Lost in 
Transmissions?, January 2012, Gouvernance européenne et géopolitique de l’énergie, IFRI, s. 36–37.

Rys. 7. Ewolucja produkcji energii elektrycznej (wg paliw)
Źródło: opracowanie własne na podstawie EU energy in fi gures, Statistical Pocketbook 2012; INSEE 2012.
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między Francją i  Włochami o  60% z  2650  MW do 4200 MW. Ten wzrost bę-
dzie szczególnie ważny dla Włoch, które są olbrzymim importerem prądu elek-
trycznego z  Francji44. Rozważane są także nowe połączenia z  Belgią i  Wielką
Brytanią.

Sektor energii elektrycznej jest zdominowany przez Électricité de France 
(EDF) (84,45%), który produkuje, przesyła i  dystrybuuje do indywidualnych 
odbiorców ponad 95% energii elektrycznej we Francji. EDF do niedawna był 
ostatnim dużym państwowym monopolistą energii elektrycznej w UE. Reforma 
doprowadziła do częściowej prywatyzacji koncernu, który jednak pozostaje pod 
kontrolą państwa45.

Francuski rynek energii elektrycznej cechuje niezwykła koncentracja dzięki ope-
ratorowi historycznemu Électricité de France (EDF). Następujące wskaźniki obra-
zują poziom koncentracji rynku energii elektrycznej (por. tab. IV w załącznikach):

– wskaźnik liczby (fi rm) producentów energii elektrycznej na danym rynku,
– udział w  krajowym rynku fi rm zagranicznych, wytwarzających energię 

elektryczną,
– otwartość rynku, czyli procent całkowitego zużycia energii elektrycznej 

przez konsumentów od swobodnie wybieranego dostawcy.
Zaledwie pięć fi rm produkuje energię elektryczną, ale tylko jedna ma ponad 

5% udziału w generowanej energii elektrycznej46. Oznacza to, że EDF de facto nie 
ma realnych konkurentów. Pomimo że wybór dostawcy przez klienta jest formal-
nie możliwy (dla klientów przemysłowych od 2004 roku, a dla indywidualnych 
od 2007 roku), otwartość rynku jest znikoma. Na rynku zaopatrzeniowym EDF 
nadal pozostaje superdominującym dostawcą, gdyż (31 marca 2012 roku)47:

 – 93,8% klientów indywidualnych korzysta z taryf oferowanych przez EDF,
 – konkurencja jest minimalnie bardziej rozwinięta wśród odbiorców prze-

mysłowych: 7,5% spośród nich ma umowę z  alternatywnym dostawcą 
(92,5% z EDF).

Jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość konsumpcji (w TWh), dostawcy alternatyw-
ni mają 21,8% udziału w rynku wśród klientów przemysłowych, a tylko 6,1% wśród 
klientów indywidualnych (gospodarstwa domowe). Francja jest wyjątkiem na tle kra-
jów z Europy Zachodniej – z jednym dominującym dostawcą energii elektrycznej48.

Przesył i dystrybucja są zarządzane przez spółki całkowicie zależne od EDF: 
RTE EDF Transport (Réseau de Transport d’Électricité)49 odpowiedzialny za linie 

44  Ibidem, s. 37.
45  France, Country Analysis Briefs, EIA 2003.
46  Number of generating companies representing at least 95%, 2010, Eurostat.
47  Marchés. Observatoire des marchés de l’électricité et du gaz 1e Trimestre 2012, CRE 2012,

s. 7; M.J. Desessard, Électricité: assumer les coûts et préparer la transition énergétique, Rapport n° 667, 
Senat RF, s. 34–35.

48  Rynki, na których dominuje jedna fi rma w sprzedaży energii elektrycznej w UE, to: Cypr, 
Malta, Estonia, Łotwa i Grecja.

49  RTE (utrzymanie linii wysokiego napięcia), http://www.rte-france.com/fr (dostęp: 10.07.2012).
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wysokiego napięcia oraz ERDF (Électricité Réseau Distribution France w 100% 
własność EDF)50, który kontroluje 95% francuskich sieci dystrybucji51. Pozostałe 
5% dla klientów indywidualnych dostarczają lokalne fi rmy dystrybucyjne (Entre-
prises Locales de Distribution, ELD).

EDF zarządza fl otą 58 reaktorów jądrowych w 19 elektrowniach. Niemal co 
trzecia z nich powinna zakończyć prace około 2020 roku52. Elektrownie rozmiesz-
czone są na całym terytorium Francji, zwłaszcza w pobliżu dużych rzek lub na 
wybrzeżu morskim.

Standaryzacja reaktorów oraz opanowanie całego cyklu programu jądrowego 
od budowy, wyposażenia i zagospodarowania odpadów doprowadziła do tego, że 
ceny energii elektrycznej we Francji są najniższe wśród państw Europy Zachod-
niej (z wyjątkiem Finlandii i  Grecji) i  jedne z  najniższych w  całej UE-27 (zob. 
rys. 8). Cena za kWh płacona przez gospodarstwa domowe w Niemczech jest pra-
wie dwukrotnie większa niż we Francji. Jeśli doliczyć koszty emisji CO2 od 2013 
roku, asymetria ta rażąco się zwiększy (por. tab. 1)53.

50  ERDF, http://www.erdfdistribution.fr (10.07.2012).
51  France Energy Report, Enerdata, January 2012, s. 11.
52  S. Méritet, French energy policy within the EU Framework: From black sheep to model?, Uni-

versité Paris Dauphine, 2010, s. 6.
53  M. Chateleir, P. Criqui, D. Huet, S. Huet, Nucléaire: Quels scénarios pour le futur?, La Ville 

Brûle, 2012, s. 46.

Rys. 8. Ceny energii elektrycznej (TTC) 2011 €/100 kWh
Źródło: EU energy in fi gures, Statistical Pocketbook 2012, EC 2012, s. 109, 111.
* TTC (Toutes Taxes Comprises, wszystkie podatki wliczone)
** Austria: dane dla odbiorców przemysłowych (2008)
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Tabela 1. Porównanie sektora elektroenergetycznego Francji i Niemiec (2011)
Niemcy Francja Komentarz

Cena sprzedaży energii elektrycznej 
Gospodarstwa domowe €/100 kWh 25,31 14,23 tańsze
Przedsiębiorstwa 
€/100 kWh 16,62 8,37 tańsze

Emisja CO2

CO2/PKB 

ton CO2/M€ ’05
360 227 mniej zanieczyszczająca

gramów CO2/kWh ’09 430 90 znacznie mniej zanieczyszczająca

Zależność energetyczna 60% 50% mniejsza

Poziom subwencjonowania OZE 
(G€) 5 0,5 znacznie mniejszy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Chiff res clés du climat France et Monde, Édition 2012, s. 23;
R. Prud’homme, Politique énergétique française (1): les enjeux, 2012, s. 15; EU energy in fi gures, Statistical Pocket-
book 2012, EC 2012, s. 143, 153.

Ceny energii elektrycznej nie tylko są jednymi z najniższych w UE, ale są znacz-
nie bardziej stabilne, są bowiem mniej wrażliwe na skoki cen paliw kopalnych (zob. 
tab. 1). W konsekwencji energetyka jądrowa oferuje stosunkowo większą przewidy-
walność i stabilność w dłuższym okresie. Zapewnia to niekwestionowaną przewagę 
konkurencyjną przemysłu, w szczególności w sektorach elektrointensywnych.

2.2.5. Odnawialne źródła energii

Francja posiada bogaty potencjał odnawialnych źródeł energii, ale oprócz ener-
getyki wodnej stosunkowo mało wykorzystywany. W  2010 roku Francja była 
drugim największym producentem energii (pod względem zainstalowanej mocy) 
i drugim największym konsumentem w Europie (po Niemczech)54. Zawdzięcza 
to głównie hydroelektrowniom, których udział w produkcji energii pierwotnej na 
tle innych źródeł odnawialnych w tym kraju jest dominujący (25%), podczas gdy 
udział energii wiatrowej to 3,8%, a słonecznej – 0,2% (zob. rys. 9)55. Elektrownie 
wodne stanowią drugie źródło wytwarzania elektryczności (12,4% w 2010 roku, 
podczas gdy energia wiatrowa to tylko 2,8%)56. We Francji istnieje prawie 600 hy-

54  EU energy in fi gures, Statistical Pocketbook 2012, EC 2012, s. 34, 73.
55  Production d’énergie primaire d’origine renouvelable en 2011, INSEE.
56  Ibidem.
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droelektrowni (przepływowych i szczytowo-pompowych). Zgodnie z ustaleniami 
procesu „Grenelle de l’environnement” rząd francuski zapowiedział zwiększenie 
zdolności turbin wiatrowych w wytwarzaniu energii do 10% w perspektywie 2020 
roku. Francja posiada także duży potencjał produkcji energii z pływów wód oce-
anicznych, stąd inwestycje EDF w turbiny na wybrzeżach Bretanii w północnej 
Francji.

Jeśli jednak wziąć pod uwagę udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu 
energii brutto (wskaźnik opisany w dyrektywie 2009/28/WE) w 2010 roku, Fran-
cja (12,9%) odpowiadała średniej w  UE (12,5%), plasując się daleko za takimi 
liderami, jak Szwecja (47%), Finlandia (32%), Austria (30%), Portugalia (24%) 
czy Dania (22%)57.

Dodatkowo podstawowym mankamentem jest niewielka dywersyfi kacja no-
wych odnawialnych źródeł energii. Udział energetyki wiatrowej i  słonecznej 
w produkcji elektryczności jest nadal niewielki (zob. rys. 10).

Plan promocji energii odnawialnej (2009) zakłada zwiększenie udziału odna-
wialnych źródeł energii (OZE) w  całkowitej konsumpcji energii pierwotnej do 
23% w 2020 roku58. Jest to plan minimum, ponieważ dokładnie tyle wynosi doce-
lowy udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii okreś-

57  Share of renewable energy in gross fi nal energy consumption, Eurostat.
58  National action plan for the promotion of renewable energies 2009–2020. En application de 

l’article 4 de la directive 2009/28/CE de l’Union européenne, Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durbale et de la Mer.

Rys. 9. Produkcja energii pierwotnej z OZE (2010)
Źródło: Production d’énergie primaire d’origine renouvelable en 2011, INSEE 2011, http://www.insee.fr/fr/themes/
tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF11335 (dostęp: 10.03.2012).
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lony dla Francji w  Załączniku 1 do Dyrektywy PE i  Rady 2009/28/WE z  dnia
23 kwietnia 2009 roku w perspektywie roku 2020.

Wśród instrumentów wsparcia osiągnięcia celów znajduje się przyjęte w lutym 
2009 roku prawo o dotacjach dla zrównoważonej energii, oferujące między inny-
mi: bezprocentowe pożyczki dla kupujących dom po raz pierwszy (20 tys. euro, 
jeśli budynek spełnia standardy ponad te określone w przepisach budowlanych, 
czyli jest energooszczędny lub o niskim zużyciu energii (BBC – bâtiments basse 
consommation) i BEPOS – bâtiments à énergie positive)59. Ustawa wspiera także 
przebudowę już istniejących domów, również przez system ulg podatkowych. 
W styczniu 2011 roku wprowadzono nowy system taryf dla energii elektrycznej 
produkowanej z biomasy, a w marcu tegoż roku – dla energii elektrycznej produ-
kowanej z paneli słonecznych60. EDF ma obowiązek zakupu całej wyprodukowa-
nej mocy z energetyki słonecznej i wiatrowej.

Dynamiczny rozwój energetyki jądrowej spowodował „opóźnienia” w rozwoju 
odnawialnych źródeł energii (z wyjątkiem energetyki wodnej). Dlatego Francja, 
intensywnie inwestując w  OZE oraz technologie energooszczędne, wyprzedza 
inne kraje w tej dziedzinie.

59  Finance Law 2009: Sustainable energy provisions, IEA, http://www.iea.org/textbase/pm/?
mode=cc&id=4298&action=detail (dostęp: 2.03.2012).

60  Biomasse, Le tarif d’achat, Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports 
et du Logement, 20.01.2010; Énergie solaire photovoltaïque: le nouveau dispositif, 7.03.2011, http://
www.developpement-durable.gouv.fr/Quel-est-le-nouveau-dispositif-de.html (dostęp: 2.03.2012).
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Rys. 10. Struktura źródeł odnawialnych w produkcji prądu elektrycznego we Francji (2009)
Źródło: L’éolien dans la production d’électricité française, EDF 2011, http://www.edf.com/html/panorama/pro-
duction/industriels/renouvelable/eolien/france.html (dostęp: 10.03.2012).
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2.3. Wnioski

1) Francja jest znaczącym konsumentem w światowym systemie bezpieczeństwa ener-
getycznego. Wobec braku własnych surowców kopalnych jest krajem silnie uzależ-
nionym od importu. W odpowiedzi na skutki szoków naft owych lat 70. XX wie-
ki francuski rząd przyjął plany zredukowania zależności importowej poniżej 50% 
francuskich potrzeb energetycznych kraju. W wyniku systematycznie wprowadza-
nych założeń polityki energetycznej kraj ten skutecznie ograniczył wielkość importu 
surowców energetycznych oraz wzorcowo zdywersyfi kował kierunki ich dostaw. 
Z wyjątkiem Norwegii żadne z państw nie odpowiada za więcej niż 20% całkowi-
tych dostaw gazu. Umiejętnie prowadzona polityka przez lata pozwoliła zminimali-
zować zależność importową ropy we wszystkich sektorach z wyjątkiem transportu.

2) Odejście od węgla w strukturze energetycznej kraju zbilansował rozwój wie-
loletniego programu energetyki jądrowej, który, wprowadzany ponad po-
działami politycznymi, doprowadził do znaczącego zmniejszenia zależności 
energetycznej i  skompensował brak zasobów własnych. Masowe inwestycje 
w elektrownie jądrowe w latach 70., 80. i 90. XX wieku stworzyły źródło sto-
sunkowo taniej energii elektrycznej, zwiększając konkurencyjność francuskiej 
gospodarki, w szczególności w sektorach energochłonnych. W rezultacie dzię-
ki olbrzymiej generowanej mocy energii elektrycznej Francja stworzyła włas-
ny unikatowy model bezpieczeństwa energetycznego.

3) Wobec zdywersyfi kowanej struktury dostaw i  paliw Francja jest znacznie 
mniej narażona na ryzyko przerw w  dostawach gazu z  Rosji niż inne kraje 
członkowskie Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo dostaw wzmacniają długo-
terminowe kontrakty z  krajami producentami, rozbudowana infrastruktura 
transportowa, w tym LNG, oraz silne koncerny częściowo kontrolowane przez 
państwo (EDF, AREVA, GDF-Suez), a także pozostający pod dużym wpływem 
rządu Total. Firmy te inwestują w UE i na całym świecie, stanowiąc mocne 
fi lary bezpieczeństwa energetycznego Francji.

4) Francuski rynek zdominowany jest przez działających od lat operatorów, co 
skutkuje jednym z najwyższych poziomów jego koncentracji wśród państw UE 
(zarówno w sektorze energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego). EDF eksportuje 
duże ilości energii elektrycznej do sąsiednich krajów: Włoch, Szwajcarii, Nie-
miec i Wielkiej Brytanii, GDF-Suez zaś jest czołowym importerem i sprzedaw-
cą „błękitnego paliwa” nie tylko we Francji, ale również w Europie Zachodniej.

5) Dzięki energii jądrowej Francja jest znacznie mniej podatna niż większość eu-
ropejskich sąsiadów na wahania cen paliw kopalnych. Udział energetyki jądro-
wej w bilansie energetycznym Francji zapewnia ponadto niski poziom emisji 
gazów cieplarnianych (GHG), co ma kolosalne znaczenie w świetle wprowa-
dzanego systemu kwotowania emisji gazów cieplarnianych w UE. W ostatniej 
dekadzie Francja intensywnie rozwija energetykę ze źródeł odnawialnych.



3. Założenia, ramy instytucjonalne i główni aktorzy 
polityki energetycznej Francji

3.1. Założenia i koncepcje polityki energetycznej Francji

3.1.1. Fazy kształtowania założeń francuskiej polityki energetycznej

Francja od kilku dekad prowadzi politykę energetyczną, której priorytetem jest 
samowystarczalność i bezpieczeństwo. W coraz większym jednak stopniu nastę-
puje adaptacja do rosnącej liberalizacji i regionalizacji rynków energii elektrycz-
nej i gazu w Europie oraz globalnych wyzwań klimatycznych. Francuski model 
nie pasuje idealnie do wszystkich aspektów europejskiej polityki (deregulacja, 
rozwój energetyki odnawialnej), stąd głównym wyzwaniem jest ochrona narodo-
wych interesów w kontekście procesu europeizacji polityki bezpieczeństwa ener-
getycznego. Analiza francuskiej polityki energetycznej pokazuje, że kraj może 
z  powodzeniem zwiększyć bezpieczeństwo wrażliwego sektora energetycznego, 
ale jest też przykładem, że nie ma jednej opcji energetycznej, która byłaby naj-
tańsza, najczystsza i najbezpieczniejsza wobec współczesnych uwarunkowań po-
lityczno-gospodarczych i społecznych1.

Charakteryzując politykę energetyczną Francji, można wyodrębnić pięć głów-
nych faz jej rozwoju: 

a) Okres do pierwszej wojny światowej – rozwój technologiczny i industriali-
zacja były nadrzędnymi wyzwaniami skłaniającymi do interwencji państwa 
w sektorze energetycznym. Głównym problemem było stworzenie modelu 
dystrybucji oraz konieczność opracowania reguł prawnych nadążających 
za postępem technicznym.

b) Okres 1918–1945 był związany głównie z rozwojem zdolności produkcyj-
nych. W 1945 roku utworzono Biuro Badań Ropy (Bureau de recherches du 
pétrole) odpowiedzialne za opracowanie krajowego programu badawczego 
w sektorze naft owym.

1  S. Méritet, French energy policy..., s. 2.
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c) Okres 1945–1970 to czas strategicznej wizji koncentrującej się na bezpie-
czeństwie dostaw, szczególnie widoczne w czasie „Trente Glorieuses”. Celem 
polityki energetycznej państwa było zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, 
którego jednak nie utożsamiano z  pojęciem niezależności energetycznej. 
Powstaje francuski model bezpieczeństwa energetycznego związany z sil-
nym interwencjonizmem państwowym i początkiem programu jądrowego 
(1952–1973).

d) Okres po kryzysie paliwowym lat 70. XX wieku do połowy pierwszej 
dekady XXI wieku wymusił dostosowywanie priorytetów i  narzędzi na 
skutek szoku naft owego. Fundamenty polityki energetycznej Francji uległy 
redefi nicji z głównym akcentem położonym na zapewnienie maksymalnej 
niezależności energetycznej zasadzonej na rozwoju energetyki jądrowej. 
„Plan Messmera” (1974–1986) stał się narzędziem samodzielności elektro-
energetycznej, opartej na założeniu, że generacja dużych mocy energii ze 
źródeł jądrowych jest najlepszym środkiem do utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. W rezultacie nastąpił spadek udziału ropy naft owej 
i znaczący wzrost udziału energetyki jądrowej z poziomu 8% wytwarzanej 
mocy w 1973 roku do 38–40% po roku 2000 (w ogólnym bilansie energe-
tycznym). W tym czasie również rozpoczęto wprowadzanie w życie polity-
ki energooszczędności.

e) Okres po 2005 roku przyniósł uzupełnienie (i rewizję polityki energetycz-
nej w tym zakresie) nowymi celami, będące odpowiedzią na wyzwania XXI 
wieku. Zmiany były poprzedzone ogólnonarodową debatą zainicjowaną 
w 2003 roku. Brały w niej udział związki zawodowe, partie polityczne, or-
ganizacje i stowarzyszenia, które przedstawiły swoje sugestie na temat przy-
szłego kształtu energetyki. W rezultacie powstał dokument o nazwie Biała 
Księga, w którym potwierdzono strategiczny charakter energetyki jądrowej 
jako podstawowego źródła energii2. Wyniki narodowej debaty zostały ujęte 
w ustawie z dnia 13 lipca 2005 roku, określającej kierunki i wytyczne poli-
tyki energetycznej Francji.

Podstawy francuskiej polityki energetycznej zostały oparte na czterech osiach 
priorytetów (art. 1 ustawy)3.

1) Przyczynienie się do narodowej niezależności energetycznej oraz zapew-
nienie bezpieczeństwa dostaw, oparte na zapewnieniu niezbędnych mocy 
produkcyjnych oraz zmniejszeniu ryzyka niedoboru w sektorze ropy naft o-
wej i usprawnieniu zarządzania polityką magazynowania paliw kopalnych.

2) Ochrona zdrowia ludzkiego i  środowiska naturalnego, szczególnie 
w  walce ze skutkami efektu cieplarnianego przez rozbudowę zdolności 

2  N. Fontaine, Livre Blanc sur les énergie, Le débat national sur l’énergie, La documentation 
française 7.11.2003.

3  Loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fi xant les orientations de la politique énergé-
tique (1), JORF no 163 du 14 juillet 2005 texte no 2.
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likwidacji odpadów radioaktywnych oraz promocję inwestycji w odnawial-
ne źródła energii.

3) Utrzymanie konkurencyjnych cen energii, zapewniających konkurencyj-
ność francuskiej gospodarki, w  szczególności w  sektorach energochłon-
nych, w warunkach silnej presji międzynarodowej konkurencji.

4) Zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej przez zapewnienie po-
wszechnego dostępu do energii. Nieprzerwany dostęp do energii stanowi 
gwarantowane przez państwo dobro publiczne oferowane na terytorium 
całego kraju dla wszystkich obywateli, a zwłaszcza uboższej części społe-
czeństwa.

Osiągnięcie tych celów jest oparte na czterech sposobach działań: (1) kontrolo-
wanie zapotrzebowania na energię przez liczne zachęty i programy (między inny-
mi energooszczędne certyfi katy, normy i zachęty podatkowe), (2) zróżnicowanie 
źródeł energii przez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
(mechanizm obowiązkowych zakupów przez EDF do wspólnej sieci), (3) rozwój 
sieci energetycznych oraz zdolność magazynowania, (4) badania i rozwój w dzie-
dzinie energii (ograniczenie energochłonności i wzrost zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych). 

Ustawa określa także cztery cele ilościowe:
 – obniżenie emisji CO2 czterokrotnie w latach 2010–2050,
 – redukcja intensywności energii o  co najmniej 2% rocznie do roku 2015 

i 2,5% w latach 2015–2030,
 – wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (10% w produkcji energii do 

2010 roku),
 – użycie biopaliw na poziomie 5,75% w 2010 roku.

Istotnym elementem nowej polityki energetycznej od 2005 roku było założe-
nie produkcji energii bez emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie jej kon-
sumpcji.

Ustawa de facto wiąże cele energetyczne z celami klimatycznymi, potwierdza 
ciągłość utrzymania energetyki jądrowej jako głównego źródła energii elektrycz-
nej we Francji, nawet jeśli zachęca jednocześnie do dywersyfi kacji źródeł wytwa-
rzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (wiatr, biomasa)4. Potwierdze-
nie wyboru energetyki jądrowej ma swoje racjonalne uzasadnienie, ponieważ: 
ogranicza zależność energetyczną Francji, umożliwia wypełnienie celów wyni-
kających ze zobowiązań redukcji CO2 oraz zapewnia niskie i  stałe ceny energii 
elektrycznej, wzmacniając konkurencyjność gospodarki.

4  L’énergie nucléaire en France, Ministère des Aff aires étrangères et européennes, décembre 2007, 
s. 1–2.
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3.1.2. Kształtowanie założeń polityki energetycznej w debacie
publicznej – „Grenelle de l’environnement”

Nowe kierunki dla polityki energetycznej Francji wyznacza proces „Grenelle de 
l’environnement” negocjowany od 2007 roku z  udziałem przedstawicieli władz 
regionalnych, związków zawodowych i pracodawców oraz organizacji pozarzą-
dowych w celu ustalenia planów działania w zakresie zrównoważonego rozwoju5. 
Jest to szczególna forma konsultacji prawa i włączenia społeczeństwa w proces 
politycznej debaty nad przyszłością sektora energii.

„Grenelle” obejmuje szeroki pakiet reform instytucjonalnych, powstałych 
w procesie konsultacji i negocjacji z przedstawicielami państwa. Przez cztery mie-
siące prace rozwijały się w sześciu komisjach pod kierunkiem ministra środowiska 
i energii oraz zrównoważonego rozwoju, Jeana-Louisa Borloo, w celu wypracowa-
nia propozycji długoterminowych reform. Po zebraniu ponad 200 opinii w takich 
dziedzinach, jak zmiany klimatu, ochrona bioróżnorodności, gospodarka odpada-
mi, zarządzanie ochroną środowiska itp., wypracowane przez komisje pomysły były 
poddawane publicznej debacie w ramach spotkań organizowanych we wszystkich 
regionach. Następnie, po negocjacjach komisji z ministrem odpowiedzialnym za 
daną politykę, wyniki były przedstawiane parlamentowi do debaty, korekt i głoso-
wania. Pierwsza ustawa „Grenelle” została przyjęta w 2009 roku i określiła krajowy 

5  Proces polityczny, który został sformalizowany w Grenelle, ewoluował od 2002 r.

Najważniejsze krajowe akty prawne kształtujące założenia polityki energetycznej Francji 
w XXI wieku

 – 2004: prawo 2004-803 dotyczące służby publicznej fi rm gazowych i energii elektrycznej
 – 2004: Plan Klimatyczny 2004–2012
 – 2005: Prawo Energetyczne 2005 (Ustawa 2005-781 z dnia 13 lipca 2005 r. Programme fi xant 

les orientations de la politique énergétique, „POPE”) 
 – 2006: dwie nowe ustawy dotyczące energetyki jądrowej – o utworzeniu niezależnego nad-

zoru bezpieczeństwa i o zarządzaniu materiałami i odpadami radioaktywnymi
 – 2006: rewizja Planu Klimatycznego 2004–2012
 – 2006: Prawo 2006-1537 dotyczące fi nansowego wsparcia sektora energetycznego
 – 2007: utworzenie superresortu Ministerstwa Ekologii, Energii, Zrównoważonego Rozwoju 

i Morza (MEEDDM)
 – 2009: Prawo „Grenelle de l’environnement” i jego zastosowanie w celu poprawy wydajności 

energetycznej i racjonalizacji zużycia energii na poziomie sektorów: Plan Biocarburants; 
Plan Bâtiment; Plan Particules; Plan Déchets and Fonds Chaleur

 – 2009: rewizja Planu Klimatycznego 2004–2012
 – 2010: nowe prawo organizacji rynku energii elektrycznej (NOME)

Źrodło: opracowanie własne na podstawie France, Outlook EIA 2009; ustawa NOME 2010.
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plan działania. Szczegółowe środki wykonawcze ujęto w nowelizacji z 2010 roku. 
Dominacja energetyki jądrowej spowodowała istotne zapóźnienia i brak spójnej 
strategii politycznej i  gospodarczej wobec energetyki odnawialnej. Francja nie 
była w stanie wykorzystać jej możliwości do rozwoju przemysłu w takim stopniu, 
jak zrobili to na przykład Niemcy. Dlatego wśród propozycji znalazły się między 
innymi postulaty rozwoju OZE, efektywności energetycznej budynków, projek-
ty transportu niskoemisyjnego oraz podatku węglowego (carbontax). Program 
„Grenelle de l’environnement” ustalił przyszłe ramy polityk i środków, wyznacza-
jąc ambitne cele dla poszczególnych sektorów i  źródeł energii oraz wskazówki 
dla wzmocnienia badań i rozwoju (R&D) dla technologii czystej energii. Obszary 
priorytetowe objęły ograniczenie emisji w budownictwie i  sektorze transporto-
wym oraz w przemyśle wytwórczym, na przykład emisje w sektorze transporto-
wym muszą do roku 2020 zostać ograniczone do poziomu z 1990 roku. Grenelle 
wprowadza również wsparcie dla OZE i kładzie nacisk na wspieranie ogrzewania 
opartego na OZE6.

Prawo „Grenelle” z 3 sierpnia 2009 roku zawierało w art. 42 postulat przygo-
towania Narodowego planu dostosowań do zmian klimatu7. Plan powstał jesienią 
2011 roku i ma za zadanie zorganizowanie działań adaptacyjnych, by przygotować 
państwo do funkcjonowania w nowych warunkach klimatycznych8. Pierwszy Na-
rodowy plan (który składa się z 84 działań wyrażanych przez 230 środków) zawie-
ra odniesienia do rozwoju zielonej gospodarki (Plan de l’économie métiers verte). 
Realizacja większości założeń planu rozpoczęła się w latach 2011–2012.

Konferencja środowiskowa w ramach procesu „Grenelle de l’environnement” 
(14–15 września 2012 roku) skupiła się wokół dwóch priorytetów: energii i ochro-
ny bioróżnorodności. Po zakończeniu konferencji rząd opublikował mapę dro-
gową dla ekologicznej transformacji (Les grandes orientations stratégiques). Kon-
sultacje społeczne, jako forma narodowej debaty na temat transformacji energii 
(która rozpoczęła się we wrześniu 2012 roku), będą kontynuowane celem wypra-
cowania nowych założeń do połowy 2013 roku. 

Francja, po latach zapóźnienia w  rozwoju zielonych energii, dynamicznie 
przyspiesza i ukierunkowuje założenia polityki energetycznej, opierając je nie tyl-
ko, jak dotychczas, na dominującym znaczeniu energetyki jądrowej, ale na dyna-
micznym rozwoju odnawianych źródeł energii. Proces ten jest wzmocniony przez 
politykę rządu socjalistów i prezydenta François Hollande’a, który zapowiedział 
redukcję udziału energetyki jądrowej w bilansie energetycznym kraju oraz zade-
klarował w kampanii prezydenckiej 2012 stworzenie systemu wsparcia dla silnego 
rozwoju OZE jako formy kreowania miejsc pracy.

6  France, Outlook, EIA 2009, s. 8.
7  Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement (1), version consolidée au 01 juillet 2010.
8  Plan national d’adaptation de la France aux eff ets du changement Climatique 2011–2015, 

MEDDTL, 2011.
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3.1.3. Francuski model na tle trzech fi larów polityki energetycznej UE

Polityka energetyczna Francji w  wyniku przeprowadzonych reform stopniowo 
ewoluowała od koncentracji na zabezpieczeniu interesów narodowych i bezpie-
czeństwa dostaw do dostosowania się do europejskich celów i  założeń polityki 
energetycznej i ochrony środowiska9. Współpraca w obszarze energetycznym UE 
opiera się na trzech fi larach:

1) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw,
2) konkurencyjny i zintegrowany rynek,
3) dostosowanie do celów polityki klimatycznej.
Polityka energetyczna Francji spełnia niemal wzorcowo cel pierwszy i trzeci:

 – jest dobrze zdywersyfi kowana pod względem kierunków dostaw (ropy naft owej 
i gazu) oraz paliw (energetyki konwencjonalnej, energetyki jądrowej i OZE),

 – dzięki szerokiemu zastosowaniu energetyki jądrowej sektor energetyczny 
jest niskoemisyjny, a Francja jest orędownikiem polityki klimatycznej za-
równo na poziomie regionalnym (UE), jak i globalnym (ONZ).

Francuska i europejska polityka energetyczna są kompatybilne, ale nadal w ni-
skim stopniu w wymiarze konkurencyjności. Francuski model w sektorze elek-
troenergetycznym spełnia wymóg konkurencyjności w  specyfi czny sposób: jest 
bowiem compétitif, czyli konkurencyjny względem innych producentów ener-
gii elektrycznej (niskie ceny prądu), nie będąc jednocześnie concurentielle, czyli 
otwarty na konkurencję (protekcjonizm wobec narodowych czempionów). Ozna-
cza to, że sektor elektroenergetyczny we Francji jest konkurencyjny cenowo, ale 
względnie hermetyczny dla alternatywnych dostawców.

3.2. Ramy instytucjonalne i główni aktorzy sektora
energetycznego

3.2.1. Funkcja kontrolno-nadzorcza

3.2.1.1.  Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii (Ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie – MEDDE)

Ministerstwo zarządza całym sektorem energetyki we Francji, jest jednym z najwięk-
szych resortów i otrzymało bardzo ważny status w strukturze instytucji rządowych10. 
Nowa instytucja powstała (w wyniku restrukturyzacji w  latach 2007–2008) przez 

9  S. Méritet, French energy policy..., s. 3.
10  France, Outlook, EIA 2009, s. 20.
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zintegrowanie w jednym superresorcie problemów z zakresu energii, ochrony śro-
dowiska, gospodarki przestrzennej i transportu11. W ramach ministerstwa od 2008 
roku funkcjonuje Dyrekcja Generalna ds. Energii i Klimatu (DGEC)12. DGEC od-
powiada za rozwój kompleksowej polityki dotyczącej powietrza – klimatu – energii 
i niskoemisyjnych systemów transportowych, jak również polityk związanych z ryn-
kami energii, bezpieczeństwem dostaw, energią odnawialną i energetyką jądrową13.

3.2.1.2.  Komisja Regulacji Energii (Commission de régulation de l’énergie – CRE)

CRE jest niezależną krajową agencją regulacyjną, powstałą w marcu 2000 roku, która 
nadzoruje funkcjonowanie krajowego rynku energii elektrycznej i  gazu. Pierwotnie 
zajmowała się tylko rynkiem energii elektrycznej, ale jej uprawnienia zostały powięk-
szone o rynek gazu w 2003 roku. Komisja jest odpowiedzialna za zapewnienie otwar-
tego dostępu do wszystkich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych (energii elektrycznej 
i gazu) dla wszystkich dostawców (ograniczając wpływ historycznych producentów). 
Urząd czuwa nad właściwym ustalaniem cen sprzedaży energii dla odbiorców i w tym 
celu proponuje taryfy przesyłu i dystrybucji zarówno w sektorze energii elektrycznej, 
jak i gazu, które następnie podlegają zatwierdzeniu (lub odrzuceniu) przez rząd14. CRE 
koordynuje działania związane z polityką energetyczną państwa przez15:

 – regulację taryf,
 – zapewnienie niezależności systemu przesyłowego,
 – zarządzanie prawem dostępu do sieci elektroenergetycznych i  gazowych 

(przesyłowych i dystrybucyjnych), w tym zgłaszanie propozycji wysokości 
opłat za dostęp do sieci,

 – regulację rynków energii elektrycznej i gazu oraz przyczynianie się do bu-
dowy europejskiego rynku wewnętrznego energii,

 – zrównoważony rozwój rynku energii elektrycznej, ułatwienie wejścia no-
wych producentów na rynek energii,

 – rozstrzyganie sporów i nakładanie na wniosek stron kar związanych z do-
stępem do sieci gazowych i elektroenergetycznych oraz instalacji LNG.

11  W okresie 2007–2010 funkcjonowało pod nazwą Ministère de l’Écologie, du Développement 
et de l’Aménagement durables (MEDAD); Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement du-
rable et de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT), od 14 listopada 2010, Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL), od 25 maja 2012 MEDDE.

12  L’organigramme général du Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Organigramme_MEDDE_20-12-2012.pdf 
(dostęp: 15.11.2012). Wcześniej Dyrekcja Generalna ds. Energii i Surowców (DGEMP), sekcja kli-
matyczna Międzyresortowego Zespołu ds. Efektu Cieplarnianego (MIES), poprzednio niezależne 
Narodowe Obserwatorium Efektów Ocieplenia Klimatu (ONERC) i Urząd Jakości Powietrza zosta-
ły dodane do DGEC [za:] France, Outlook, EIA 2009, s. 20.

13  France, Outlook, EIA 2009, s. 20.
14  France, Outlook, EIA 2009, s. 21.
15  Misja CRE, http://www.cre.fr/presentation/missions (dostęp: 15.07.2012); por. A. Dobro-

czyńska (red.), Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej 
i gazu, URE, Warszawa 2003, s. 147.
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Komisja zapewnia nadzór rynku energii elektrycznej i gazu oraz gwarantuje nie-
zależność operatorów systemu. Liberalizacja rynku energii w Europie, jak i stwo-
rzenie wspólnego rynku energii – wszystko to wzmocniło kompetencje CRE w od-
niesieniu do monitorowania rynku hurtowego, a  także do ustalania taryf16. Jako 
członek zarządu Europejskich Regulatorów Energetyki (Conseil des régulateurs eu-
ropéens de l’énergie – CEER), CRE współpracuje z partnerami europejskimi.

3.2.1.3. Urząd Bezpieczeństwa Nuklearnego (Autorité de sûreté nucléaire – ASN)

Urząd jest niezależnym organem administracji (powołanym na mocy ustawy
2006-686 z dnia 13 czerwca 2006 roku) odpowiedzialnym za kontrolę bezpieczeń-
stwa jądrowego i ochronę radiologiczną we Francji17.

3.2.1.4.  Instytut Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego (L’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire – IRSN)

Instytut to jednostka publiczna, utworzona w 2001 roku, z misją między innymi 
oceny ryzyka radiologicznego. Jest ekspertem w sprawach zagrożenia jądrowego 
i radiologicznego.

3.2.2. Funkcja badawczo-rozwojowa i doradcza

3.2.2.1.  Komisariat Energii Atomowej (Commissariat à l’énergie atomique – CEA)

CEA (od 2009 roku Komisariat Energii Atomowej i  Energii Alternatywnych, 
Commissariat a l’énergie atomique et aux énergies alternatives) jest rządową agen-
cją założoną w 1945 roku, specjalizującą się w badaniach i rozwoju energii jądro-
wej, technologii dla komunikacji i zdrowia oraz obrony narodowej. CEA rozwija 
synergię między podstawowymi i  technologicznymi badaniami i  bierze udział 
w  tworzeniu projektów współpracy z  wieloma partnerami na całym świecie. 
W dziedzinie energetyki CEA szuka sposobów optymalizacji francuskiego parku 
jądrowego i stara się znaleźć rozwiązania dla przetwarzania odpadów radioaktyw-
nych. CEA prowadzi programy badawcze dla wodoru, ogniw fotowoltaicznych, 
biomasy i fuzji jądrowej.

Obecnie CEA bierze udział w  tworzeniu projektów współpracy z  wieloma 
partnerami na całym świecie, a jej były oddział – COGEMA (Compagnie Généra-
le des Nucléaires Matières) – obecnie AREVA, jest odpowiedzialny za produkcję 
materiałów jądrowych.

16  KE postanowiła ustanowić pełnomocnika konsumentów energii elektrycznej i gazu w struk-
turze kolegialnej – od siedmiu do dziewięciu członków. Powołano także komitet ds. rozwiązywania 
sporów i karania (Un comité de règlement des diff érends et des sanctions – CoRDIS) składający się 
z dwóch przedstawicieli państwa i dwóch członków Sądu Najwyższego.

17  L’énergie nucléaire en France, s. 1–2.
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3.2.2.2.  Agencja ds. Środowiska i Efektywności Energetycznej (Agence de
l’environnement et de la Maîtrise de l’Énergie – ADEME)

Rządowa instytucja, która realizuje politykę energetyczną w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju w dziedzinie energii i środowiska między innymi przez rozwijanie 
technik zachęcających do efektywności energetycznej w  przemyśle, transporcie 
i budownictwie, a także promowanie odnawialnych technologii energetycznych. 
ADEME, jako jednostka rządowa, wspiera MEDDE i  CRE przez pobudzanie, 
nadzór, koordynację, ułatwianie i podejmowanie działań mających na celu ochro-
nę środowiska i zarządzanie energią.

3.2.2.3. Rada Polityki Jądrowej (Conseil de politique nucléaire – CPN)

W kwietniu 2008 roku, w celu podkreślenia szczególnej roli technologii jądrowej dla 
gospodarki i energetyki francuskiej, dekretem prezydenta została powołana Rada 
Polityki Jądrowej (CPN)18. Zasiada w niej prezydent, premier, jak również ministro-
wie: do spraw energii, spraw zagranicznych, gospodarki, przemysłu, handlu zagra-
nicznego, nauki i fi nansów. Członkami Rady są także prezes Komisariatu Energii 
Atomowej (CEA), minister obrony narodowej oraz szef sztabu wojskowego. Zada-
niem CPN jest określanie głównych kierunków polityki jądrowej Francji, w szcze-
gólności w  zakresie eksploatacji i  współpracy międzynarodowej. CPN powołała 
Komisję ds. strategii przemysłu jądrowego. Pierwsze spotkanie odbyło się w lipcu 
2011 roku pod przewodnictwem ministra przemysłu. Celem było zbadanie wydaj-
ności przemysłu jądrowego zarówno w kraju, jak i na rynkach eksportowych. CPN 
głównie przez koordynację działań przedsiębiorstw (państwowych) zajmujących się 
produkcją reaktorów jądrowych (AREVA), czy też przez dystrybucję (EDF), dąży 
do wypracowania optymalnej strategii rozwoju sektora nuklearnego.

3.2.3. Funkcja eksploatacyjno-przemysłowa

Czyż nie jesteśmy dumni z EDF, z AREVY? Czyż EDF i AREVA
nie są najwyższym osiągnięciem francuskiego przemysłu? 

Nicolas Sarkozy, Pierrelatte, Tricastin, 25 listopada 2011 r. 

3.2.3.1. AREVA

3 września 2001 roku francuski rząd zrestrukturyzował sektor energetyki jądro-
wej, powołując spółkę państwową AREVA przez połączenie CEA-Industrie oraz 
Framatome i COGEMA19. Pod naciskiem Komisji Europejskiej Francja zaofero-

18  Décret no 2008-378 du 21 avril 2008 instituant un conseil de politique nucléaire, http://www.
legifrance.gouv.fr (dostęp: 17.06.2012).

19  Kapitał CEA-Industrie był w 95% własnością Commissariat à l’énergie atomique (CEA).
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wała akcje AREVA inwestorom zewnętrznym, CEA zachowała jednak kontrolę 
strategiczną (zob. rys. 11).

Spółka jest światowym liderem w projektowaniu, budowie i konserwowaniu re-
aktorów oraz kontroli całego cyklu paliwowego (od wydobycia rud uranu, ich wzbo-
gacania po produkcję paliwa i przetwarzanie zużytego paliwa). Grupa łączy krajowe 
duże przedsiębiorstwa jądrowe z  branży wydobywczej, przetwarzania, recyklingu, 
dekontaminacji i inżynierii. Koncern jest budowniczym i operatorem parku jądro-
wego i zatrudnia 48000 pracowników, posiadając zakłady produkcyjne w 43 krajach 
oraz sieć sprzedaży w  ponad 100. W  sektorze budowy i  serwisowania reaktorów 
udział w rynku wynosi 20–25%, w zakresie wydobycia i produkcji paliwa wynoszą 
odpowiednio 20–25% w wydobyciu uranu, 25–30% w konwersji uranu, 20–25% we 
wzbogacaniu uranu i 30–35% w produkcji nisko wzbogaconego paliwa uranowego20.

W ramach grupy AREVA (oddział COGEMA, Compagnie Générale des 
Matières Nucléaires) zapewnia eksploatację złóż, występując jako „nr 2” na świa-
towym rynku uranu21. Francja sprawuje bezpośrednią kontrolę nad wydobyciem 
uranu, aby zabezpieczyć swoje bieżące potrzeby. System ten gwarantuje stabilne 
dostawy i pozwala magazynować znaczące rezerwy uranu. Francja jest jednym 

20  M. Schneider, Nuclear France Abroad. History, Status and Prospects of French Nuclear Activi-
ties in Foreign Countries, Paris 2009, s. 5.

21  F. Sorin, La France et le choix électronucléaire: Une approche géopolitique, La Revue Française 
de Géopolitique, No. 2, 2004, Société française d’énergie nucléaire, http://www.sfen.org/La-France-
et-le-choix (dostęp: 11.07.2012).
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Rys. 11. Struktura udziałowców AREVA (31.12.2011)
Źródło: AREVA Stock ownership profi le, http://www.areva.com/EN/fi nance-402/shareholding-structure-of-the-
world-leader-in-the-nuclear-industry-and-major-player-in-bioenergies.html (dostęp: 18.05.2012). KIA – Ku-
wait Investment Authority; samodzielny fundusz Kuwejtu.
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z niewielu krajów na świecie, które przerabiają wypalone paliwo jądrowe w zakła-
dzie COGEMA w La Hague22. COGEMA zajmuje się całością procesów wytwarza-
nia i przeróbki paliwa jądrowego we Francji. Obecnie jest w światowej czołówce 
wydobycia i przeróbki rud uranu (ok. 20% światowej produkcji). COGEMA jest 
właścicielem lub współwłaścicielem wielu kopalń rud uranu na świecie, między 
innymi w Nigrze, Kanadzie, Australii, Namibii, RPA, Kazachstanie23.

3.2.3.2.  Krajowa Agencja Zarządzania Odpadami Promieniotwórczymi
(Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs – ANDRA)

Problematyką odpadów promieniotwórczych zajmuje się we Francji Krajowa 
Agencja Zarządzania Odpadami Promieniotwórczymi (ANDRA) utworzona 
w 1979 roku w ramach CEA (samodzielna agencja od 1991 roku). Agencja jest 
odpowiedzialna za zarządzanie odpadami radioaktywnymi i  realizację badań 
przemysłowych oraz za politykę informacyjną24. Dysponuje ona kilkoma skła-
dowiskami, między innymi La Manche – odpady średnioradioaktywne (obecnie 
zamknięte na 12 ha) oraz L’Aube w Szampanii (niskoradioaktywne o powierzchni
95 ha). Programy rządowe prowadzą do systematycznego obniżania ilości odpa-
dów promieniotwórczych. W okresie 1990–2005 ilość odpadów rocznie zmniej-
szyła się ok. 3 razy (poniżej 100 m3 z jednego bloku)25. Problem zarządzania od-
padami radioaktywnymi został ujęty przez francuski rząd w ustawie planującej 
z  2006 roku (Planning Act). Ustawa zapewnia, że odpowiedzialność za odpady 
radioaktywne spoczywa na ich producentach, którzy są również odpowiedzialni 
za fi nansowanie kosztów ich utylizacji26.

3.2.3.3. EDF (Électricité de France)

Kontrolowany przez państwo EDF jest właścicielem wszystkich aktualnie działa-
jących elektrowni jądrowych we Francji. Dysponując fl otą 58 reaktorów, jest naj-
większym na świecie producentem energii jądrowej (jako jeden podmiot). Prze-
jęcia przez spółki zagraniczne we francuskim sektorze energii elektrycznej nie 
są możliwe ze względów politycznych, gdyż wszystkie elektrownie atomowe we 
Francji są obsługiwane przez EDF (w 2012 r. 84,48% kapitału EDF kontrolowało 
państwo, zob. rys. 12). Koncern EDF zatrudnia prawie 160 tys. osób na świecie27. 

22  Odpady radioaktywne (różne pod względem ich skali i czasu radioaktywności) są składowa-
ne w głębokich warstwach geologicznych.

23  F. Sorin, La France...
24  Agence nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, http://www.andra.fr (dostęp: 

25.05.2012). Reaktory we Francji wytwarzają 1 kg odpadów radioaktywnych na mieszkańca rocznie, 
z czego około 900 g jest niskiej i średniej aktywności, 90 g – średniej i długowiecznej działalności,
a 10 g – bardzo wysokiej radioaktywności. 96% radioaktywności jest zawarte w mniej niż 1% odpadów.

25  G. Jezierski, Energia jądrowa wczoraj i dziś, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 
2005, s. 456.

26  France, Outlook, 2009, s. 9.
27  EDF Facts and Figures, 2012, http://fi nance.edf.com (dostęp: 21.09.2012).
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EDF dysponuje w sektorze dystrybucji spółką fi lią ERDF (Électricité Réseau Dis-
tribution France).

Obecnie EDF nadal w dużej mierze koncentruje się na sektorze energii elek-
trycznej, ale zdywersyfi kował swoją ofertę i działalność w kierunku sektora ga-
zowego, udostępniając zróżnicowane usługi energetyczne zwłaszcza dla dużych 
klientów. EDF ma około 5% udziału w rynku sprzedaży gazu we Francji (z plana-
mi wzrostu do 15% między innymi przez import 4,5 mld m3 LNG z Kataru)28. Gaz 
odgrywa jednak mniejszą rolę w portfelu mocy produkcyjnych EDF. Większość 
inwestycji w sektorze gazowym EDF znajduje się poza granicami Francji, gdzie 
jej spółki zależne razem sprzedają więcej gazu niż EDF we Francji. Doskonałym 
przykładem dążenia do rozszerzenia działalności na rynku gazowym było podpi-
sanie Memorandum of Understanding z Gazpromem na koniec 2009 roku i włą-
czenie EDF do konsorcjum projektu South Stream. Przy tej samej okazji EDF po-
twierdził zamiar podpisania długoterminowej umowy kupna gazu z Gazpromem.

Oprócz mocy jądrowych EDF produkuje energię elektryczną, wykorzystując 
wszelkie dostępne źródła: konwencjonalne (w których spala się węgiel, olej opa-
łowy lub gaz ziemny) oraz alternatywne (hydroelektrownie – ok. 9% produkcji 
prądu elektrycznego EDF, energia słoneczna, wiatrowa oraz biomasa). Wykorzy-
stanie energetyki jądrowej pozwala grupie EDF wytwarzać we Francji 95% elek-
tryczności bez emisji CO2

29. Mimo liberalizacji EDF pozostał dominującym gra-
czem na francuskim rynku energii elektrycznej.

28  France Energy Report, Enerdata, January 2012, s. 15.
29  EDF Production Méditerranée, 1er producteur d’énergie renouvelable en région Provence-

-Alpes-Côte d’Azur, Dossier de presse, EDF, septembre 2011, http://energie.edf.com (dostęp: 25.02.2012).

Rys. 12. Struktura udziałów w EDF (2012)
Źródło: EDF Shareholding structure, EDF, http://shareholders-and-investors.edf.com/edf-share/shareholding-
structure-42691.html (dostęp: 15.11.2012).
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Na początku lat 90. XX wieku fi rma rozpoczęła międzynarodową ekspansję 
skierowaną do Europy i Ameryki Łacińskiej, koncentrując się na sektorze elek-
trycznym (Argentyna, Brazylia, Meksyk). Poniosła jednak porażkę fi nansową 
poza Europą i sprzedała udziały w Argentynie, Brazylii, Egipcie30. Wyjątkiem były 
Chiny, gdzie EDF utrzymał swoją obecność, i Stany Zjednoczone, gdzie EDF po-
siada aktywa w Constellation Energy Nuclear Group, joint venture odpowiedzial-
nej za budowę trzech reaktorów nowej generacji typu EPR31.

W Europie EDF rozwijał się początkowo w  Wielkiej Brytanii przez przeję-
cie London Electricity (głównego producenta energii elektrycznej) w  1998 roku 
i dwóch spółek regionalnych. Koncern zgromadził swoje brytyjskie aktywa w jednej 
strukturze, EDF Energy, stając się jedną z największych fi rm energetycznych w tym 
kraju. W 2009 roku przedsięwzięto ogromną inwestycję, zakupując British Energy, 
największego brytyjskiego producenta energii elektrycznej zarządzającego brytyj-
skimi elektrowniami jądrowymi. Dzięki przejęciu British Energy EDF potroił swoje 
moce produkcyjne i stał się największym producentem energii elektrycznej w Wiel-
kiej Brytanii, z 18-procentowym udziałem w rynku. W maju 2009 roku EDF odstą-
pił brytyjskiej fi rmie Centrica 20% akcji British Energy. W ramach umowy Centrica 
przeniosła swój 51-procentowy udział w belgijskiej SPE do EDF32. Dzięki temu EDF 
uzyskał kontrolę nad SPE – drugą co do wielkości belgijską fi rmą energetyczną.

Kolejne inwestycje EDF objęły Niemcy i  Włochy, przejmując w  2001 roku 
udziały mniejszościowe w EnBW (45% akcji – trzecia niemiecka fi rma energe-
tyczna) i Edison (51,5% – trzecia fi rma energetyczna we Włoszech)33. Z czasem 
EDF został głównym udziałowcem w Edison, kontrolując w 2012 roku 98% ak-
cji34. EDF współpracuje także z byłym włoskim monopolistą – Enel, dostarcza-
jąc energię elektryczną w ramach długoterminowych kontraktów od 1988 roku. 
W 2010 roku, w celu sfi nansowania przejęcia British Energy, EDF sprzedał sieci 
dystrybucji w Wielkiej Brytanii i swoje udziały w EnBW.

EDF jest także silnie obecny w  Hiszpanii oraz krajach Europy Środkowej 
i  Wschodniej: na Węgrzech (Demasz), w Polsce (udziały w  kilku fi rmach pro-
dukcyjnych energii elektrycznej i ciepła: elektrownie i elektrociepłownie Rybnik, 
Wybrzeże, Kraków, Zielona Góra, Toruń, Tarnobrzeg, Energia), na Słowacji (Stre-
doslovenska Energetika), w Czechach (Prazska Energeticka). EDF kontroluje tak-
że spółkę, która uważa się za światowego lidera w produkcji energii elektrycznej 
z energii odnawialnej – Energies Nouvelles35.

30  E. Grand, T. Veyrenc, L’Europe de l’électricité et du gaz. Acteurs, marchés, régulations, Econo-
mica, 2011, s. 225.

31  France Energy Report, Enerdata, January 2012, s. 11.
32  Ch. Schülke, Th e EU’s Major Electricity..., s. 66.
33  France, Country Analysis Briefs, 2003.
34  EDF: EDF contrôle envrion 98% d’Edison après son off re-source, http://bourse.lesechos.fr/

infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/edf-controle-envrion-98-d-edison-apres-son-
off re-source-448497.php (dostęp: 3.09.2012).

35  France Energy Report, s. 11.
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3.2.3.4. GDF-Suez

GDF-Suez ma dominującą pozycję na francuskim rynku gazu, jest właścicielem 
i zarządcą większości sieci przesyłowych, dystrybucji i infrastruktury magazynów 
(z wyjątkiem południowo-zachodniej część kraju kontrolowanej przez spółkę za-
leżną od Total – TIGF).

GDF cieszył się quasi-monopolistyczną pozycją na francuskim rynku gazu do 
2000 roku, gdy rozpoczęło się wprowadzanie dyrektywy liberalizacyjnej. W 1990 
roku GDF rozpoczął ekspansję międzynarodową przez nabywanie udziałów 
w spółkach gazowych w Niemczech (Gasag, EVO, Megal GmbH), we Włoszech 
(AceaElectrabel, Energie Investimenti), w  Hiszpanii (AES Energia Cartagena), 
Wielkiej Brytanii, Portugalii, Polsce, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, ale także 
w Meksyku i niektórych innych krajach36.

Umiędzynarodowienie fi rmy potwierdza wielkość sprzedaży do klientów poza 
Francją (w 1998 roku tylko 10%, podczas gdy w 2007 roku było to już 41%)37. GDF 
jest jednym z pionierów technologii skroplonego gazu ziemnego (LNG) i w ciągu 
ostatnich lat stał się europejskim liderem w tej dziedzinie. W 2000 roku GDF rów-
nież wszedł do sektora elektroenergetycznego, ale tylko w bardzo ograniczonym 
zakresie.

Podobnie jak w  przypadku EDF, w  wyniku postępującej liberalizacji rząd 
Francji był zmuszony do częściowej prywatyzacji. Od 2005 roku fi rma jest no-
towana na paryskiej giełdzie Paris Stock Exchange. Francuski rząd utrzymywał 
79,8% własności akcji aż do fuzji z Suezem38.

Korzenie koncernu Suez sięgają 1858 roku, kiedy to został założony w związ-
ku z budową i eksploatacją Kanału Sueskiego w Egipcie (wówczas Compagne du 
Canal de Suez). Po nacjonalizacji kanału przez prezydenta Gamala Abdela Nasera 
w 1956 roku spółka była zmuszona do zmiany zakresu działania, podejmując ak-
tywność biznesową w różnych sektorach (bankowość, telewizja i inne). Stała się 
większościowym udziałowcem w Lyonnaise des Eaux, czołowej fi rmy wodociągo-
wej, która była aktywna w sektorze energetycznym jeszcze przed II wojną świato-
wą. Suez wszedł do sektora energetycznego w 1988 roku, w chwili przejmowania 
Société Générale de Belgique, który miał znaczący pakiet akcji w najważniejszej 
belgijskiej fi rmie energetycznej Electrabel39. W 1995 roku Gérard Mestrallet, pre-
zes Suezu, przeprowadził restrukturyzację fi rmy i ostatecznie jej działalność zo-
stała zawężona do sektora energii, wody i odpadów. Połączenie z Lyonnaise des 
Eaux w  1997 roku, po 30 latach współpracy między obydwiema fi rmami, było 
ważnym krokiem w  integracji sektorowej. W  2007 roku Suez stał się jedynym 

36  Ibidem, s. 13–14.
37  Ch. Schülke, Th e EU’s Major..., s. 47.
38  Avis de la Commission des participations et des transferts n 2008-AC-2 du 2 juillet 2008 relatif 

au transfert au secteur privé du contrôle de Gaz de France, JORF no 0165 du 17 juillet 2008 page 
11464, texte no 156.

39  E. Grand, T. Veyrenc, L’Europe de..., s. 227.
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właścicielem Electrabel, największego producenta energii elektrycznej w krajach 
Beneluksu (także inwestora w sektorze gazu ziemnego)40. Dzięki Electrabel, będąc 
największym indywidualnym producentem, spółka posiada około 20% mocy pro-
dukcyjnych w Holandii, gdzie dostarcza także gaz ziemny. Suez był również akcjo-
nariuszem większościowym Distrigas, największego belgijskiego dostawcy hurto-
wego gazu. Suez był także aktywny w wydobyciu gazu i ropy naft owej w Wielkiej 
Brytanii. Koncern jest obecny także we Włoszech, Niemczech oraz na nowych 
rynkach w Polsce (elektrownia Połaniec), na Węgrzech i w wielu innych krajach.

Fuzja Gaz de France – Suez, ogłoszona w 2006 roku, została zrealizowana po 
długich negocjacjach 16 lipca 2008 roku. W zamian za zgodę na połączenie spółek 
Komisja Europejska zażądała sprzedaży aktywów GDF w Belgii w sektorze energii 
elektrycznej oraz aktywów Suezu (w szczególności w Distrigas).

Dzięki fuzji GDF-Suez stał się multienergetycznym operatorem, jednym 
z  największych w  Europie, prowadzącym działalność w  sektorze gazu ziemne-
go i energii elektrycznej w wielu krajach europejskich41. Sektor wody i odpadów 
zorganizowano w osobnej spółce zależnej – Suez Environnement. W 2008 roku 
85% sprzedaży fi rmy było realizowane w sektorze energetycznym, 15% pochodzi 
natomiast z fi lii Suez Environnement, drugiej co do wielkości na świecie fi rmy 
zajmującej się uzdatnianiem wody i ścieków42.

Grupa Gaz de France produkuje, transportuje, dystrybuuje i  sprzedaje gaz, 
energię elektryczną oraz usługi i jest pierwszym w Europie dystrybutorem gazu 
ziemnego, dysponując najdłuższą siecią przesyłową wysokiego ciśnienia (zarzą-
dzaną przez spółkę zależną GRT), posiadając drugie zdolności magazynowania 
gazu ziemnego. GDF-Suez – narodowy operator gazowy – utrzymuje około 87% 
udziałów w  rynku gospodarstw domowych i  63% w  rynku przedsiębiorstw43. 
W zakresie działalności dystrybucyjnej fi rma dysponuje spółką zależną Gaz ré-
seau Distribution France (GrDF).

GDF-Suez dzięki spółkom zależnym jest także drugim co do wielkości pro-
ducentem energii elektrycznej we Francji (przed E.ON – Francja: 1,5% rynku 
w 2010 roku)44.

Do lipca 2007 roku GDF i EDF ściśle współpracowały w zakresie usług dla 
klientów indywidualnych (otrzymali oni tylko jeden rachunek obejmujący usługi 
z obu fi rm). Obecnie każda fi rma niezależnie zarządza swoją grupą klientów.

40  Electrabel, https://www.electrabel.com/en/corporate/company/profi le (dostęp: 7.07.2012).
41  J.H. Keppler, S. Méritet, K. Notz, Les relations franco-allemandes dans le secteur de l’éner-

gie, Gouvernance européenne et géopolitique de l’énergie, Comité d’études des relations franco-
-allemandes (Cerfa), IFRI, 2008, s. 59.

42  Ch. Schülke, Th e EU’s Major..., s. 46.
43  Results 1 at March 31, 2012, April 23, 2012, Gdf-Suez, http://www.gdfsuez.com/en/journal-

ists/press-releases/results-march-31-2012 (dostęp: 15.06.2012).
44  M. Cruciani, Évolution des prix de l’électricité aux clients domestiques en Europe occidentale, 

Gouvernance européenne et géopolitique de l’énergie, IFRI, novembre 2011, s. 62.
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GDF-Suez prowadzi strategię ekspansji i, dzięki przejęciu w  kwietniu 2010 
roku brytyjskiego konkurenta International Power, stał się drugim na świecie 
największym producentem energii elektrycznej pod względem zainstalowanych 
mocy wytwórczych po EDF (zob. tab. 2)45. International Power zarządza 50 elek-
trowniami na świecie, w tym sześcioma w Wielkiej Brytanii46. Od 19 października 
2012 roku fi rma nazywa się GDF-SUEZ Energy International i jej łączne zdolno-
ści mocy wyniosły 113 GW47.

Tabela 2. 10 największych grup producentów energii elektrycznej na świecie wg zainstalowanych 
mocy wytwórczych (2010)

1 EDF (France): 136,3 GW
2 GDF-Suez i International Power: 107 GW
3 China Datang (Chine): 100 GW
4 Enel (Italie): 95 GW
5 Huaneng (Chine): 80 GW
6 EON (Allemagne): 73 GW
7 Kepco (Corée du Sud): environ 65 GW
8 Tepco (Japon): 64,3 GW
9 RWE (Allemagne): 49,6 GW

10 Iberdrola (Espagne): environ 44 GW

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Fusion GDF-Suez – International power: quelle logique industrielle, 
Ana Lutzky – 10 août 2010, http://www.usinenouvelle.com/article/fusion-gdf-suez-international-power-quelle-
logique-industrielle.N136623 (dostęp: 3.02.2012); Les dix principaux producteurs d’électricité dans le monde, 
Le Point, 10.08.2010, http://www.lepoint.fr/economie/les-dix-principaux-producteurs-d-electricite-dans-le-
monde-10-08-2010-1223756_28.php (dostęp: 3.02.2012).

GDF-Suez podejmuje wiele inwestycji poza UE w zakresie poszukiwania i wy-
dobycia gazu (Norwegia, Afryka Północna). Jest właścicielem elektrowni i sprze-
daje energię elektryczną oraz  gaz od Stanów Zjednoczonych, przez Brazylię, 
Chile, Peru, Panamę, Tajlandię, Singapur, po kraje arabskie nad Zatoką Perską). 
W regionie Zatoki Perskiej GDF-Suez jest aktywny w wielu projektach odsalania
wody.

45  E. Grand, T. Veyrenc, L’Europe..., s. 228; GDF-Suez to take full ownership of International 
Power, BBC News, 16.04.2012, International Power agrees £6.4bn GDF Suez off er, Th e Telegraph, 
16.04.2012.

46  A. Lutzky, GDF-Suez et International power scellent leur union, L’Usine Nouvelle, 10.08.2010, 
http://www.usinenouvelle.com/article/gdf-suez-et-international-power-scellent-leur-union 
(dostęp: 10.07.2011).

47  GDF-Suez, Electricity, http://www.gdfsuez.com/en/businesses/electricity (dostęp: 10.09.2012).
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3.3. Wnioski

1) Założenia polityki energetycznej Francji ewoluowały w ciągu ostatnich dekad 
i zostały dostosowane do przemian wynikających z procesu liberalizacji ryn-
ku energetycznego w  Unii Europejskiej oraz poszerzone o  nowe cele wyni-
kające z  wyzwań klimatycznych. Francja przeszła drogę w  adaptacji sektora 
energetycznego do wytycznych wspólnotowych od „złego ucznia” do pry-
musa, wypełniając dwa cele: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 
przez zdywersyfi kowaną strukturę dostaw i paliw oraz niskoemisyjność sek-
tora energetycznego w świetle założeń polityki klimatycznej UE. Dzięki temu 
polityka energetyczna Francji jest w znacznej mierze kompatybilna z celami 
wspólnej polityki energetycznej UE, nadal jednak w niskim stopniu w wymia-
rze konkurencyjności.

2) Cechą charakterystyczną francuskiej polityki energetycznej jest jej ukierunko-
wanie na zapewnienie maksymalnej niezależności. Jednym z najważniejszych 
sposobów jej zapewnienia okazała się energetyka jądrowa jako środek samo-
wystarczalności. W  rezultacie energia jądrowa pozostaje głównym składni-
kiem energetyki. Niezależnie od planów ograniczenia jej udziału w  bilansie 
energetycznym kraju (zadeklarowanych przez prezydenta François Hollande’a)
i wypełnienia powstałej luki energetyką odnawialną energetyka jądrowa pozo-
staje fi larem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

3) Francja uczyniła istotne postępy w zakresie liberalizacji i demonopolizacji na 
rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Mimo to sektor elektroenergetycz-
ny, choć jest konkurencyjny (compétitif) w stosunku do innych producentów ze 
względu na niskie ceny prądu, jest jednocześnie mało otwarty (concurentielle) 
na konkurencję z powodu dominującej pozycji istniejących od lat operatorów.

4) Francuskie koncerny energetyczne (EDF, AREVA, GDF-Suez) zachowują sil-
ną pozycję na światowym i europejskim rynku. Liberalizacja umożliwiła tym 
fi rmom wejście na nowe rynki w wielu krajach członkowskich. W konsekwen-
cji wpływa to na specyfi kę interesów wielkich koncernów i wspierających je 
państw, ale jednocześnie rodzi implikacje dla kształtowania wspólnej polityki 
energetycznej Unii Europejskiej.

5) W celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kierunkiem polityki ener-
getycznej Francji stała się poprawa efektywności energetycznej, rozwój odna-
wialnych źródeł energii, rozbudowa sieci tranzytowych oraz ciągła poprawa 
standardów bezpieczeństwa energetyki jądrowej. Francja rozwija współpracę 
regionalną na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego.

6) Francja stworzyła własny model systemu energetycznego oparty na dwóch in-
nowacyjnych rozwiązaniach:
–  wprowadziła modernizację sektora energetycznego zgodnie z założeniami 

zrównoważonego rozwoju, tworząc zintegrowane zarządzanie problema-



90 Polityka energetyczna Francji

mi ekologiczno-środowiskowymi i  energetycznymi w superministerstwie 
MEDDE, 

–  włączyła opinię społeczną w wypracowanie nowych założeń polityki ener-
getycznej w ramach porozumienia „Grenelle l’environnement”.

7) Szczególną aspiracją francuskiej polityki energetycznej jest ukierunkowanie 
starań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu. W praktyce inte-
resy Francji skupiają się wokół możliwości wypracowania standardów w sferze 
ochrony środowiska w ramach polityki klimatycznej oraz promowania fran-
cuskich doświadczeń w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej i upowszech-
nienia tej technologii jako niskoemisyjnego źródła energii i  alternatywy dla 
drogich paliw kopalnych.



4. Energetyka jądrowa we Francji

4.1. Geneza i rozwój energetyki jądrowej we Francji

4.1.1. Powojenne początki programu jądrowego

Francuskie badania nad wykorzystaniem energii jądrowej rozpoczęły się przed 
II wojną światową we współpracy z brytyjskimi i amerykańskimi sojusznikami, 
a Francja przodowała w badaniach nad fi zyką jądrową. Niemiecka okupacja prze-
rwała prace nad energią atomową, a  francuscy naukowcy opuścili ojczyznę, by 
wspierać sojuszników w Montreal Laboratories w Kanadzie (Halban, Kowarski, 
Auger, Guéron, Goldschmidt)1. Po zakończeniu II wojny światowej część z nich 
powróciła do kraju, by kierować działaniami w dziedzinie nuklearnej w Narodo-
wym Centrum Badań Naukowych (National Centre for Scientifi c Research).

Charles de Gaulle postrzegał energetykę jądrową jako narzędzie odbudowy 
francuskiej pozycji na arenie międzynarodowej po utracie kolonii, a  także jako 
środek do gospodarczego rozwoju kraju. Uzyskanie dostępu do broni jądrowej 
miało przywrócić Francji prestiż i rolę dawnego mocarstwa światowego2. Generał 
de Gaulle w sile jądrowej dostrzegał instrument realizacji celów globalnych i eu-
ropejskich Francji, uznając, że dzięki niej jego ojczyzna utrzyma swoją przewagę 
nad innymi państwami. Technologiczna potęga miała być ważnym fundamen-
tem polityki międzynarodowej, równoważąc hegemonię Stanów Zjednoczonych 
i ZSSR nad resztą globu3. De Gaulle uważał technologię jądrową za „klejnot we 
francuskiej koronie technologicznej”, który przyczynia się do technicznego postę-
pu świata4.

1  W trakcie II wojny światowej kilku francuskich naukowców brało udział w projekcie kon-
strukcji bomby atomowej „Manhatan” w Stanach Zjednoczonych, a  zdobytą wiedzę „zabrali” po 
wojnie do Francji.

2  S. Parzymies, Czynnik wojskowy w polityce zagranicznej Francji. 1958–1982, MON, Warszawa 
1984, s. 28–29.

3  G. Hecht, M. Callon, Radiance of France: Nuclear Power and National Identity aft er World War 
II, MIT Press, 2009, s. 93.

4  Ibidem; por. także: S. Parzymies, Czynnik..., s. 29.
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Dekretem Rządu Tymczasowego, na czele którego stanął Charles de Gaulle,
z  dnia 18 października 1945 roku powołano Komisariat Energii Atomowej 
(Commissariat à l’énergie atomique – CEA) w  celu rozwoju francuskiego pro-
gramu jądrowego. CEA skupiał silną grupę naukowców i  stopniowo opano-
wywał różne aspekty zarówno pokojowych, jak i  wojskowych technologii ją-
drowych. Katalog zadań CEA obejmował badania nuklearne, projektowanie 
reaktorów, produkcję elektroniki i  urządzeń oraz systemów bezpieczeństwa5. 
Na stanowisko pierwszego Wysokiego Komisarza ds. Energii Atomowej powo-
łano Frédérica Joliota-Curie, największego francuskiego fi zyka jądrowego ów-
czesnych czasów. Ponieważ był on komunistą, Francja nie została dopuszczona 
do amerykańskich i brytyjskich prac badawczych. Budowie sektora technologii 
jądrowych sprzyjało powstanie technopolitycznego środowiska wspierającego 
jego rozwój. Jednym z jego działaczy był deputowany Félix Gaillard (późniejszy 
premier), który aktywnie włączył się w prace, których celem było opracowanie 
ambitnego 5-letniego planu rozwoju technologii jądrowej6. Do jego wzmocnie-
nia znacząco przyczynił się także dyplomata François de Rose, który przeko-
nywał, że Francja powinna wyjść z grupy krajów „drugiej kategorii jądrowej”7. 
Uruchomienie pierwszego reaktora eksperymentalnego o praktycznie zero-
wej mocy (Zoe; Z  – zero) nastąpiło 15 grudnia 1948 roku na przedmieściach
Paryża8.

We Francji nie rozdzielono badań nad cywilnym i wojskowym wykorzysta-
niem energii jądrowej9. Część środowisk politycznych (komuniści) obawiała się, 
że rozwój energetyki jądrowej doprowadzi do budowy bomby atomowej. Po po-
parciu Apelu sztokholmskiego 28 kwietnia 1950 roku Joliot-Curie został odwo-
łany z  funkcji Komisarza Wykonawczego CEA10. W  1952 roku kilkuset innych 
naukowców CEA podpisało petycje za pokojowym wykorzystaniem energetyki 
jądrowej. Deputowani z Francuskiej Partii Komunistycznej (FPK) domagali się, 
by rząd wyraźnie stwierdził, że Francja nigdy nie zbuduje bomby atomowej11. Po 
informacji, że program jądrowy nie jest skierowany na cele wojskowe, parlament 
zatwierdził w lipcu 1952 roku budżet w wysokości 37,7 mln franków dla CEA12. 

5  Od 2009 r. Komisariat Energii Atomowej i Energii Alternatywnych – Commissariat a l’énergie 
atomique et aux energies alternatives – CEA.

6  A. Bendjebbar, Histoire secrèt de la bombe atomique française, Collection Documents, le 
cherche midi éditeur, 2000, s. 159.

7  François de Rose był zaangażowany w tworzenie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych 
(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – CERN).

8  B.K. Sovacool, S.V. Valentine, Th e National Politics of Nuclear Power, Routledge, New York 
2012, s. 83.

9  A. Bendjebbar, Histoire..., s. 125.
10  Ibidem, s. 157; G. Hecht, M. Callon, Radiance..., s. 59; M. Pinault, Frédéric Joliot-Curie, 

J. Odile (ed.), Paris 2000, s. 268.
11  Por. G. Hecht, M. Callon, Radiance..., s. 62–63.
12  Ibidem, s. 63.
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W tym samym roku CEA został zreorganizowany, w wyniku czego usunięto z nie-
go wpływy francuskich komunistów13.

Opór środowisk naukowych wobec wykorzystania energetyki jądrowej do ce-
lów militarnych oraz niechęć partii komunistycznej, która odgrywała znaczącą 
rolę polityczną w IV Republice, spowodowała, że program badań nad bronią ją-
drową został utajniony. W połowie 1954 roku badania francuskich uczonych nad 
konstrukcją własnej bomby atomowej były na tyle zaawansowane, iż rokowały 
nadzieję na końcowy sukces14. Pod koniec grudnia 1954 roku planiści utworzyli 
Bureau d’Études Générales (BEG), niejawną organizację w ramach CEA, w celu 
zaprojektowania i budowy bomby atomowej (26 grudnia 1954 roku rząd francu-
ski zatwierdził program jej budowy)15. W 1956 roku został utworzony tajny Ko-
mitet Wojskowych Zastosowań Energii Jądrowej (Comité des applications milita-
ires de l’énergie atomique – CAMEA) w strukturach Ministerstwa Obrony. W tym 
samym roku CEA w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej podjął 
tajny plan budowy reaktora specjalnie zaprojektowanego na potrzeby militarne. 
Przykładowo zakłady jądrowe Marcoule i Chinon służyły do produkcji plutonu 
na cele wojskowe oraz dodatkowo do produkcji względnie małych ilości energii 
elektrycznej. W kolejnych latach naukowcy i liderzy polityczni pozostali podzie-
leni wobec problemu, czy Francja powinna nadać priorytet wojskowy czy cywilny 
w zastosowaniu energii jądrowej.

W 1958 roku Francuzi dzięki utworzeniu Framatome (Franco-Américaine de 
Constructions Atomiques) zdobyli licencję fi rmy Westinghouse, dzięki czemu 
uzyskali dostęp do technologii amerykańskiej16. W późniejszych latach przemysł 
jądrowy został rozwinięty przez połączenie licencjonowanej technologii amery-
kańskiej i własnych doświadczeń w ramach krajowych programów i technologii17.

Pierwsza komercyjna elektrownia jądrowa została otwarta w 1965 roku. Ko-
lejne elektrownie GRC (gas-cooled reactor) zostały oddane do użytku w latach 60. 
XX wieku. Dopiero jednak w  1969 roku, kiedy Francja dokonała ostatecznego 
wyboru typu reaktora – PWR (pressurized water reactor) – opartego na amery-
kańskiej licencji, CEA i EDF wsparły monopol Framatome na budowę elektrowni 

13  Ibidem, s. 64–65.
14  Por. J.J. Węc, Spór o  kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i  Unii Europejskiej w latach 

1950–2010. Między ideą ponadnarodowości a  współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 85.

15  O. Forcade, É. Duhamel, P. Vial (red.), Militaires en République 1870–1962: Les offi  ciers, le 
pouvoir et la vie publique en France, Publications de la Sorbonne, Paris 1957, s. 95.

16  Było to francusko-belgijskie joint venture spółek prywatnych, nad którym państwo francu-
skie w późniejszych latach systematycznie zwiększało kontrolę, aż do całkowitego przejęcia wraz 
z połączeniem CEA i Framatome w 2001 r., tworząc grupę AREVA. Przez całe lata 70. i 80. XX w. 
Framatome tylko nominalnie pozostawało w rękach prywatnych, gdyż CEA i EDF znacząco wpły-
wały na stosowane rozwiązania technologiczne, organizacyjne i inwestycyjne przemysłu jądrowego 
we Francji.

17  A.L. Giraud, Energy..., s. 167.
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jądrowych, doprowadzając do standaryzacji produkcji reaktorów i budowy całych 
elektrowni. Jako główni klienci, zachowali znaczący wpływ na Framatome18.

Równolegle, już od lat 50. XX wieku, w celu uniezależnienia się od importu 
paliwa jądrowego, nastąpił rozwój przemysłu wzbogacania paliwa jądrowego, jak 
i  produkcji gotowego paliwa, którego początkowo używano zarówno do celów 
wojskowych, jak i przemysłowych. Odkrycie w pobliżu Limoge (w Masywie Cen-
tralnym) złóż uranu zmniejszyło zależność od importu19. Uruchomiono zakłady 
wzbogacania uranu U-235, między innymi Marcoule (1956) na południu Francji 
(trzy duże reaktory G-1, G-2 i G-3), a następnie w La Hague na północy Nor-
mandii (1967). Został zbudowany także reaktor, który mógł produkować znaczące 
ilości plutonu (Fontenay-aux-Roses Center –1954)20.

4.1.2. Plan Messmera – „tout électrique – tout nucléaire”

Okres silnego wzrostu gospodarczego w latach 1945–1973 (tzw. Trente Glorieu-
ses – „trzydzieści lat chwały”) spowodował ogromne zapotrzebowanie kraju na 
paliwa kopalne. W  wyniku embarga i  kilkukrotnego wzrostu kosztów importu 
ropy naft owej Francja przeżyła silny kryzys gospodarczy. W przeddzień pierwsze-
go kryzysu naft owego z 1973 roku wskaźnik niezależności energetycznej wynosił 
22,5%, co oznacza, że całkowita podaż energii była niemal w 80% zależna od pa-
liw importowanych (w 1973 roku udział paliw importowanych w produkcji prądu 
elektrycznego wynosił 60%, w tym ropy – 39%)21.

Sytuacja ta spowodowała, że francuski rząd zaczął szukać alternatywnych roz-
wiązań w zakresie dostaw energii. Zdecydowano o przebudowie struktury pozy-
skiwania energii. Ówczesny rząd, kierowany przez premiera Pierre’a Messmera, 
w przekonaniu, że kieruje się interesem narodowym, 6 marca 1974 roku podjął de-
cyzję o uruchomieniu przemysłowego programu rozwoju energetyki jądrowej ce-
lem uniezależnienia produkcji energii elektrycznej od surowców zewnętrznych22. 
Zmieniło to sytuację energetyczną Francji, a lata 70. XX wieku przeminęły pod ha-
słem „cała energia elektryczna z energii jądrowej” (tout électrique – tout nucléaire). 
Celem strategicznym była samowystarczalność osiągnięta za pomocą elektrowni 
jądrowych. Plan Messmera obejmował budowę 80 elektrowni jądrowych do roku 
1985 (do 1989 roku zbudowano 48 reaktorów; por. załącznik, tab.  I). Realizacja 
planu Messmera stała się możliwa, ponieważ Francja posiadała duże doświadcze-

18  C. Collins, Framatome, French Nuclear Monopoly Finds Fertile Ground Abroad, Th e Multina-
tional Monitor, Vol. 4, No. 7, July 1983, International Monetary Fund.

19  W tym czasie import pochodził także z Nigru, Gabonu i Madagaskaru.
20  B.K. Sovacool, S.V. Valentine, Th e National Politics..., s. 83–84.
21  F. Sorin, La France et le choix électronucléaire: une approche géopolitique, La Revue Française 

de Géopolitique, n° 2, 2004, Société française d’énergie nucléaire, http://www.sfen.org/La-France-et-
le-choix (dostęp: 11.07.2012).

22  Ibidem.
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nie i zaplecze techniczne (zob. tab. 3). Sześć reaktorów działających w 1974 roku 
zapewniało 8% krajowej produkcji energii elektrycznej (w 1980 roku było to już 
15,3%)23. W  kolejnych latach Francja wybudowała elektrownie jądrowe, które 
znacznie wyprzedziły krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Elity polityczne Francji uznały wybór opcji jądrowej za konieczność. Popular-
ną odpowiedzią na pytanie, dlaczego mają jej tak dużo, było: „nie ma ropy, nie ma 
gazu, nie ma węgla, nie ma wyboru” (no oil, no gas, no coal, no choice)24. Valéry 
Giscard d’Estaing (prezydent Francji w latach 1974–1981) argumentował:

Spośród wszystkich krajów uprzemysłowionych nasz kraj jest tym, który wyposażył się 
w  politykę energetyczną najbardziej kompleksową (…). W  ciągu dziesięciu lat od 1975 
do 1985 roku [elektrownie jądrowe – T.M.] zapewnią zdolność energetyczną równoważną
45 mln ton ropy naft owej rocznie. To tak, jakby Francuzi zbudowali własnymi rękami złoże 
ropy zdolne produkować rocznie więcej niż połowę tego, co nasi sąsiedzi brytyjscy pozy-
skują z Morza Północnego, [nasze – T.M.] złoże nie wyczerpuje się 25.

Francuski program nuklearny był niezwykle scentralizowany, a jego rozwój był 
inspirowany i wspierany przez władze publiczne. Centralne podejmowanie decy-
zji, regulacja przez państwo, standaryzacja reaktorów oraz silne narodowe fi rmy 
– wszystko to spowodowało, że rząd, działając za pośrednictwem EDF i CEA, uzy-
skał bezpośrednią kontrolę nad wszystkimi fazami przemysłu jądrowego26. Pań-
stwowemu monopoliście EDF powierzono realizację programu budowy elektrowni 
(EDF działał jednocześnie jako właściciel i wykonawca w procesie budowy reak-
torów) i zadanie włączenia energetyki jądrowej w krajową sieć energetyczną. EDF 
współpracował z wieloma fi rmami, a przede wszystkim z narodowym czempionem 
w produkcji komponentów nuklearnych i dostawcą technologii jądrowych Frama-
tome (obecnie AREVA). Ścisła współpraca trójkąta – CEA, EDF i  Framatome – 
stała się motorem rozwoju francuskiego programu cywilnej energetyki jądrowej27.

Jądrowy projekt stał się sprawą narodowej ambicji, zarządzaną przez państwo 
francuskie. Jednocześnie nastąpiła mobilizacja wielu środowisk naukowców i in-
żynierów, urzędników, przemysłowców, a administracja państwowa znalazła się 
(i pozostaje do dziś) pod silnym wpływem „niewidzialnej ręki” technokratycz-
nej elity – inżynierów zgromadzonych w  Corps d’Etat (elitarni państwowi in-
żynierowie), w szczególności Corps des Mines (wpływy w rządzie i CEA) oraz 
Corps des Pontes (w działach EDF)28. W ten sposób nad rozwojem francuskiej 

23  A.L. Giraud, Energy..., s. 181.
24  B.K. Sovacool, S.V. Valentine, Th e National Politics..., s. 91–92.
25  V.G. d’Estaing, Allocution a l’occasion de la presentation de ses voeux aux Francais, Paris, Pa-

lais de l’Élysée, 31.12.1979, Vie Publique, http://www.vie-publique.fr/documents-vp/energie_2005/
positions_energie.pdf (dostęp: 15.07.2012).

26  J.-P. Moatti, J. Fagnani, Th e Politics of French Nuclear Development, Journal of Policy Analysis 
and Management, John Wiley & Sons, Vol. 3, No. 2, 1984, s. 269.

27  B.K. Sovacool, S.V. Valentine, Th e National Politics..., s. 93.
28  Członkowie Corps des Mines (Korpusu Górniczego) założonego w  1810 r. mieli przed 

II wojną światową bardzo wysoki status społeczny we Francji.
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energetyki czuwała wąska grupa technokratyczno-inżynierska, która zajmowała 
najważniejsze kierownicze stanowiska (w administracji ministerialnej i agendach 
rządowych, na przykład Biuro Badań Geologicznych i  Górniczych, Narodowa 
Agencja Zarządzania Odpadami Radioaktywnymi, Urząd Bezpieczeństwa Jądro-
wego, a także państwowe koncerny energetyczne). Wszechobecność tego elitar-
nego środowiska, naukowców i inżynierów, którego wyborem nigdy nie rządziły 
zasady demokracji i nad którym nigdy nie sprawowano żadnej publicznej kontro-
li, zapewniła niezwykłą stałość francuskiej polityki jądrowej w ostatnich sześciu 
dziesięcioleciach.

4.1.3. Energetyka jądrowa na krajowej scenie politycznej w latach 80. 
i 90. XX wieku

Od początku V Republiki główne partie polityczne były (z małymi wyjątkami) 
zasadniczo projądrowe, a  programy partii odzwierciedlały szeroki konsensus. 
Pierwsza poważna krytyka programu jądrowego nastąpiła z początkiem lat 80. 
XX wieku, gdy francuska Partia Socjalistyczna jeszcze przed objęciem władzy 
określiła sektor jądrowy jako nieekologiczny i  wywołujący negatywne konse-
kwencje gospodarcze i społeczne związane ze zmniejszeniem wydobycia węgla. 
Podczas kampanii prezydenckiej François Mitterrand otrzymał szerokie popar-
cie od ekologów, ponieważ obiecał zastąpić ropę naft ową i  energetykę jądrową 
węglem i  gazem ziemnym. Nowy rząd (1981) zainicjował politykę zwiększania 
produkcji węgla, zatrudniając 8 tys. górników. Rosnący defi cyt kopalń szybko 
jednak przyniósł dylemat: jak pogodzić cel wzrostu wydobycia węgla w sytuacji 
znaczącego spadku jego zapotrzebowania w następstwie dynamicznego rozwoju 
energetyki jądrowej29.

Socjalistyczny rząd wprowadził pewne zmiany w  sposobie podejmowania 
decyzji i  jesienią 1981 roku, po raz pierwszy w historii V Republiki, parlament 
dyskutował nad kierunkami polityki energetycznej państwa. Jednocześnie liderzy 
socjalistów zdawali sobie sprawę, że utrzymanie zależności od ropy naft owej było 
niebezpieczne i kosztowne, a energia jądrowa była tym źródłem energii, które mo-
gło być zainstalowane stosunkowo szybko, względnie tanio i z wykorzystaniem 
krajowych zasobów. W konsekwencji nowy rząd musiał przyjąć wobec energety-
ki jądrowej stanowisko przeciwne temu, jakie głosił przed objęciem władzy, gdy 
był w opozycji30. Początkowo „zamrożono” kilka projektów, by zapewnić czas dla 
„demokratycznej debaty”31. Działania te w żaden sposób nie zaszkodziły jednak 
programowi jądrowemu, tak że parlament podtrzymał kierunek wykorzystania 

29  A.L. Giraud, Energy..., s. 189.
30  Ibidem, s. 188–189.
31  Mitterrand zmniejszył liczbę zakładów zatwierdzonych w 1982 r. z dziewięciu do sześciu.
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cywilnej energetyki jądrowej32. Ostatecznie rząd socjalistyczny zdecydował się na 
kontynuowanie ograniczonego tylko w niewielkim stopniu ambitnego programu 
jądrowego rozwijanego przez poprzedników.

Polityka socjalistycznego rządu oraz prezydenta Mitterranda po 1984 roku 
była nakierowana na ponowne zdobycie rynku wewnętrznego”, co w  pewnym 
stopniu nawiązywało do strategii de Gaulle’a, by osiągnąć niezależność gospodar-
ki33. Rozwój energetyki jądrowej miał być do tego kluczem. Mając nadzieję na 
szybkie osiągnięcie 5-procentowego rocznego wzrostu PKB, rząd był zdetermi-
nowany, by zapobiec jakimkolwiek brakom w dostawach energii. W listopadzie 
1985 roku, w trakcie przemówienia z okazji rocznicy utworzenia CEA, prezydent 
Mitterrand powiedział:

Uważam też, że Francja może być dumna z  tego, co zrobił Commissariat à l’énergie
atomique. Dlaczego? (…) po pierwsze dlatego, że to jest instrument naszej niezależności. 
Kiedy to mówię, nie mam na myśli tylko obrony, chociaż o  tym też myślę. Wiemy, jaką 
rolę CEA odegrał dla stworzenia sił odstraszania (…) Ale mam na myśli również naszą 
niezależność energetyczną (…) chciałbym podkreślić zaletę, którą daje nam opanowanie 
technologii jądrowej w postaci polityki współpracy. W wielu krajach dostęp do energetyki 
jądrowej jest zbyt drogi (…) zobowiązaliśmy się do zapewnienia pokojowego wykorzysta-
nia naszego eksportu nuklearnego (…) geniusz Francji może się przejawić w dziele, które, 
mamy nadzieję, okaże się korzystne dla ludzkiego postępu34. 

Mitterrand nie podważył polityki nuklearnej, utrzymując ciągłość opcji elek-
trojądrowej35.

Kolejne lata nie przyniosły zmiany kierunku. W 1997 roku pomimo wejścia do 
rządu francuskich Zielonych (Les Verts) polityka nuklearna była kontynuowana. 
Rząd premiera Lionela Jospina zdecydował o zamknięciu elektrowni Superphénix 
w 1998 roku, ale potwierdził uruchomienie i podłączenie do sieci reaktora Chooz 
i Civaux w latach 1997 i 2002. W 1999 roku francuski parlament ponownie po-
twierdził centralną rolę energii nuklearnej w ramach „trzech fi larów” narodowej 
polityki energetycznej: bezpieczeństwa dostaw, ochrony środowiska i zarządzania 
odpadami radioaktywnymi36. Prawica (Unia na rzecz Ruchu Ludowego – UMP), 
po powrocie do władzy, zdecydowała się na budowę nowych reaktorów w Flaman-
ville (2005) i Penly (2009). Jak przekonywał Nicolas Sarkozy, „(...) energetyka ją-
drowa pozwala wypełnić trzy cele zdefi niowane we francuskim ustawodawstwie: 

32  A.L. Giraud, Energy..., s. 189.
33  J.-P. Moatti, J. Fagnani, Th e Politics..., s. 267.
34  Discours de M. François Mitterrand, Président de la République, à l’occasion du 40 ème 

anniversaire de l’ordonnance instituant un Commissariat à l’énergie atomique, Paris, Palais de 
l’Élysée, 15 novembre 1985, Collection des discours publiques, http://lesdiscours.vie-publique.fr/
pdf/857017500.pdf (dostęp: 15.07.2012).

35  A. Prontera, Europeanization, Institutionalization and Policy Change in French and Italian 
Electricity Policy, Journal of Comparative Policy Analysis, Vol. 12, No. 5, s. 491–507, November 
2010, s. 497; J.-P. Moatti, J. Fagnani, Th e Politics..., s. 274.

36  B.K. Sovacool, S.V. Valentine, Th e National Politics..., s. 84.
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zagwarantować narodową niezależność energetyczną i  bezpieczeństwo dostaw, 
przeciwdziałać efektowi cieplarnianemu i zapewnić konkurencyjne i stabilne ceny 
energii elektrycznej37. 

W 2008 roku została powołana Rada Polityki Nuklearnej (Conseil de politique 
nucléaire – CPN) z zadaniem promowania i rozwijania potencjału energetycznego 
Francji.

Tabela 3. Główne etapy budowania sektora energetyki jądrowej we Francji
1945 18 października – stworzenie przez gen. de Gaulle’a CEA (Commissariat à l’énergie 

atomique). Raul Dautry zostaje głównym zarządcą, a Frédéric Joliot-Curie – Wyso-
kim Komisarzem.

1950 Frédéric Joliot-Curie zdymisjonowany ze względu na przekonania polityczne. 
1952 Rozpoczęcie tworzenia zakładu UNGG (Uranium naturel graphite gaz). Budowa 

reaktorów G-1, G-2, i G-3 w Marcoule. Reaktor G-1 rozpoczyna pracę w 1956 r.
1958 Utworzenie Framatome na licencji amerykańskiego reaktora na lekką wodę

(Westinghouse)
1961–1967 Zbudowanie przez Westinghouse i Framatome pierwszego reaktora (PWR)

we Francji (Chooz).
1970–1987 Zbudowanie przez Framatome i EDF 34 reaktorów o mocy 900 MW. Ogłoszenie 

planu Messmera (1974).
1976 Utworzenie COGEMA, który przejął działalność cyklu spalania CEA. 
1977–1992 Zbudowanie przez Framatome kolejnych 20 reaktorów PWR (1300 MW).
1984–2000 Zbudowanie przez Framatome kolejnych 4 reaktorów o mocy 1450 MW.
2001 Stworzenie Framatome ANP przez fuzję z Siemensem. 
2006 Stworzenie AREVA przez fuzję Framatome, COGEMA i CEA-Industrie.

Framatome ANP staje się częścią AREVA NP.
2010 Reaktor 4. generacji EPR w trakcie budowy w Flamanville (EDF-AREVA).
2012 Decyzja prezydenta F. Hollande’a o ograniczeniu roli energetyki jądrowej w sekto-

rze elektroenergetyki z 75 do 50% do 2020 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie J.-P. Hansen, J. Percebois, Énergie. Économie et politiques, Ouvertures 
Économiques, 2010, s. 455–456.

Do końca pierwszej dekady XXI wieku dominacja energii jądrowej we fran-
cuskim sektorze energetycznym była niezagrożona. Dopiero ponowne dojście do 
władzy socjalistów i wygrana wiosną 2012 roku prezydenta François Hollande’a, 
który jeszcze w czasie kampanii wyborczej zapowiedział zredukowanie udziału 
energetyki jądrowej z 75 do 50% w bilansie energetycznym kraju, postawiła pod 
znakiem zapytania przyszłość sektora jądrowego.

37  Th e Energy Policy of French President Nicolas Sarkozy, International Journal of Environmental 
Studies, Vol. 64, No. 6, December 2007, s. 652.
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4.2. Znaczenie energetyki jądrowej dla Francji

4.2.1. Polityczno-wojskowe atrybuty energetyki jądrowej

Imperatyw wojskowy dla rozwoju programu jądrowego był decydujący, a czynnik 
militarny był szczególnym motorem napędzającym rozwój przemysłu jądrowego 
we Francji. W okresie zimnej wojny, dzięki technologii jądrowej, arsenał atomo-
wy Francji pozwalał jej odgrywać większą rolę na scenie międzynarodowej, niż 
wynikało to z jej rzeczywistego znaczenia38. Motywy IV Republiki do posiadania 
broni jądrowej były bardzo zróżnicowane, począwszy od wzrostu prestiżu oraz 
wzmocnienia wpływu Francji w NATO i na świecie, przez przezwyciężenie fru-
stracji spowodowanej utratą kolonii, aż po przeciwstawienie się rosnącej roli Re-
publiki Federalnej Niemiec w Sojuszu Atlantyckim39. 

W połowie lat 50. XX wieku zapadła decyzja o powołaniu sił uderzeniowych 
opartych na jądrowym uzbrojeniu, a  punktem wyjścia miał być rodzimy prze-
mysł atomowy40. W  pobliżu Paryża, w  miejscowości Villeneuve-Saint-Georges 
(francuskie Los Alamos), rozpoczęły się prace nad pierwszą francuską bombą 
atomową o kodzie Gerboise Bleue (60–70 kt TNT). W tym czasie, w 1957 roku, 
częściowo w odpowiedzi na kryzys sueski, jak również wobec rosnących napięć 
geopolitycznych związanych z zimną wojną, rząd przy wsparciu prezydenta René 
Coty’ego rozpoczął budowę jednostki testowania broni jądrowej w rejonie Reggan 
(Algieria) na północnej francuskiej Saharze, doprowadzając do detonacji Gerbo-
ise Bleue w Algierii 13 lutego 1960 roku41.

De Gaulle przykładał szczególną wagę do rozwoju siły uderzeniowej, czemu 
dał wyraz po przejęciu władzy w czerwcu 1958 roku. Technologia atomowa stano-
wiła fi lar strategii wojskowej od 1960 roku i odgrywała ważną rolę w zakresie od-
straszania atomowego (la force de dissuasion) i niezależności kraju42. Utworzenie 
odstraszającej siły jądrowej było spowodowane bardziej względami politycznymi 

38  P. Boniface, Sarkozy n’a pas une conception d’ensemble du rôle de la France, Interview de 
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, par Jean-Paul Pierot (L’Humanité, 06 avril 2012), http://www.
iris-france.org/informez-vous/tribune.php?numero=359 (dostęp: 10.08.2012).

39  Cyt. za: S. Parzymies, Czynnik…, s. 28. 
40  W okresie 1956–1957 rząd Guya Molleta podjął wstępne decyzje dotyczące przeprowadze-

nia próbnej eksplozji, a  nawet wyposażenia w  przyszłości armii francuskiej w  broń jądrową, zaś 
w kwietniu 1958 r. premier Félix Gaillard podjął decyzję o przeprowadzeniu przez Francję pierwszej 
próbnej eksplozji jądrowej, [za:] S. Parzymies, Czynnik..., s. 27. 

41  A. Bendjebbar, Histoire..., s. 321–322. Druga eksplozja nastąpiła w kwietniu 1960 r. Testy 
na terenie Algierii były kontynuowane do 1966 r., czyli po uzyskaniu przez to państwo niepodleg-
łości, a następnie poligony zostały przeniesione na wyspy Polinezji Francuskiej na Pacyfi ku, por.
G. Jezierski, Energia..., s. 158–159.

42  T. Młynarski, Francja wobec głównych problemów reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej 
w XXI w., Dante, Kraków 2006, s. 50–51.
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niż bezpieczeństwa, gdyż służyła ona za instrument polityki zagranicznej zapew-
niający „rangę” w hierarchii państw43. W potencjale jądrowym „upatrywano bo-
wiem, poza gwarancją bezpieczeństwa, środka utrzymywania mocarstwowej po-
zycji Francji na świecie”44. W ten sposób Francja umiejętnie „splotła” prace nad 
zastosowaniem programu atomowego w celach wojskowych i cywilnych. Pierw-
sze jądrowe zakłady energetyczne odgrywały podwójną rolę, wytwarzały bowiem 
materiał do zastosowań militarnych oraz w sektorze energii. W wyniku rozwoju 
wojskowego programu jądrowego w latach 60. XX wieku Francja stała się mocar-
stwem jądrowym.

4.2.2. Gospodarcze atrybuty energetyki jądrowej

Po II wojnie światowej przemysł jądrowy stał się narzędziem promowania od-
budowy gospodarki. Rząd podjął strategiczną decyzję o rozwoju przemysłu wy-
sokich technologii, które miały się stać nowym fi larem ekonomicznym. Była to 
istotna zmiana, ponieważ przed wojną we Francji w dużej mierze dominowały 
małe fi rmy rodzinne specjalizujące się w produkcji mało przetworzonych dóbr, 
takich jak: wina, ser, perfumy, wyroby ze skóry45. Energetyka jądrowa odegrała 
główną rolę w polityce przemysłowej i handlowej, jako katalizator modernizacji 
gospodarczej. Poufna natura programu jądrowego usunęła spod nadzoru społecz-
nego wszystkie dane dotyczące kosztów i  działania programu w  latach 60., 70. 
i 80. XX wieku46. Standaryzacja modelu reaktorów typu PWR pozwoliła na nie-
mal seryjną produkcję, optymalizując koszty i czas budowy47. Rozwój programu 
energetyki jądrowej pozwolił także ograniczyć koszty związane z importem paliw 
kopalnych (głównie ropy naft owej i gazu ziemnego)48.

Komunikat z 16 września 1987 roku Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Surow-
ców (DG EMP) podkreślał znaczenie gospodarcze oszczędności dokonanych w la-
tach 1973–1987, wskazując, że wyniki osiągnięte od czasu pierwszego kryzysu pa-
liwowego świadczą o  znacznych korzyściach płynących ze zmniejszenia importu 
surowców energetycznych w  odniesieniu do wpływu zarówno na niezależność 
energetyczną Francji, jak i na bilans handlu zagranicznego49. Pomimo wzrostu cen 
paliw kopalnych w latach 1981–2004 koszty energii dla gospodarki zmniejszyły się

43  S. Parzymies, Czynnik..., s. 24.
44  Ibidem, s. 27.
45  Por. B.K. Sovacool, S.V. Valentine, Th e National Politics..., s. 91.
46  Ibidem, s. 89–90.
47  Seryjnie budowane bloki o mocy 900 MWe, 1300 MWe, w kolejnych latach 1450 MWe [za:]

G. Jezierski, Energia..., s. 452.
48  F. Sorin, La France... 
49  Note du 16 septembre 1987 de la Direction générale de l’Énergie et des Matières Premières 

(DGEMP) [w:] Prospective et enjeux énergétiques mondiaux Un nouveau paradigme, l’Agence Fran-
çaise de Développement (AFD), Document de travail n 59/2008, s. 15.
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z 5% PKB do 1,8% PKB50. Badania przeprowadzone w 1999 roku na zlecenie premie-
ra Lionela Jospina wykazały, że do 2000 roku na całkowity koszt francuskiego pro-
gramu elektrowni jądrowych składał się koszt inwestycji (25%), eksploatacji i kon-
serwacji (43%), koszt wzbogacania paliwa (20%) i  składowania odpadów (12%), 
z dużym marginesem niepewności co do tych ostatnich51. Główne koszty programu 
stanowią zatem infrastruktura i technologia, nie zaś paliwo uranowe, którego udział 
w strukturze kosztów to około 5–10% (przed przeróbką) całkowitego kosztu kWh 
(zupełnie inaczej w wypadku kosztów energetyki konwencjonalnej, gdzie koszt pa-
liw kopalnych – węgla, gazu i ropy naft owej – waha się od 60 do 80% kosztów energii 
elektrycznej)52. Oznacza to, że około 90% wydatków związanych z francuskim pro-
gramem jądrowym pozostaje w kraju, napędzając aktywność gospodarczą.

Przemysł jądrowy obecnie jest ważnym atutem i  ogniwem gospodarki pań-
stwa, dając zatrudnienie ponad 100 tys. osób (od budowy, przez eksploatację 
i produkcję paliwa jądrowego, po składowanie odpadów, por. tab. 4)53. Eksport 
energii elektrycznej (do Włoch, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec) stanowi 
ważne źródło dodatkowych przychodów. Należy się spodziewać, że nowe korzyści 
ekonomiczne nastąpią w związku z wprowadzeniem od 2013 roku płatnego euro-
pejskiego systemu kwotowania emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) ze względu 
na niską emisyjność francuskiego sektora energii elektrycznej z jednoczesną dużą 
mocą generowanej energii.

Tabela 4. Ekonomiczne atuty wynikające z energetyki jądrowej
Wysoki poziom niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Oszczędności wynikające z ograniczenia importu paliw kopalnych i ochrona środowiska 
(Francja jest drugim po Szwecji krajem UE, który emituje najmniej CO2/kWh.
Duży udział w międzynarodowym rynku instalacji i usług jądrowych, 
co wpływa na poprawę bilansu handlowego Francji.
Najniższe ceny energii elektrycznej w Europie Zachodniej, zwiększające stabilność 
i konkurencyjność gospodarki. 
Setki tysięcy miejsc pracy w sektorze energetyki jądrowej i przemysłach związanych. 
Ważne źródło przychodów z eksportu energii elektrycznej w Europie.

Źródło: opracowanie własne.

Dzięki energetyce jądrowej Francja nie tylko ograniczyła import paliw kopal-
nych, ale stała się głównym dostawcą produktów i usług dla przemysłu jądrowego. 

50  La politique énergétique française depuis 30 ans, Ministère de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie, Direction Générale de l’Énergie et des Matières Premières, 5.04.2005, s. 4, http://www.
minefi .gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb287/pol_energetique.pdf (dostęp: 21.07.2012).

51  J.-M. Charpin, Étude économique prospective de la fi lière électrique nucléaire, Rapport au Pre-
mier ministre, juillet 2000, La Documentation française, s. 57.

52  Por. La France et le choix électronucléaire... 
53  Por. C.P. Zaleski, Nuclear Energy and Climate Change [w:] Master of Business Administra-

tion, 6 (101), Poznań, listopad–grudzień 2009, s. 13–15.
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Kraj stał się liderem na rynku dostaw technologii w skali globalnej (wyprzedza-
jąc między innymi Stany Zjednoczone, Japonię, Rosję, Indie i wiele innych). Naj-
bardziej spektakularna była sprzedaż elektrowni jądrowych „pod klucz” w Belgii, 
RPA, Korei Południowej, Chinach. Przemysł jądrowy wnosi znaczący wkład w bi-
lans handlowy Francji. Defi cyt lat 80. został wyrównany w dużej mierze dzięki 
nadwyżkom generowanym w latach 90. XX wieku. Francja dysponuje globalnym 
potencjałem produkcyjnym wzbogacania uranu, a  także przerobu wypalonego 
paliwa jądrowego, świadcząc usługi dla elektrowni między innymi w Niemczech, 
Szwajcarii, Japonii, Chinach.

4.2.3. Problem społecznej akceptacji elektrowni jądrowych

W powojennej Francji poufny charakter programu energetyki jądrowej miał po-
wstrzymać potencjalnych oponentów od krytyki niezależnej francuskiej drogi. 
Scentralizowanie systemu podejmowania decyzji i zarządzanie przez znacjonali-
zowane przedsiębiorstwa pozwalało podejmować działania bez względu na opinie 
obywateli. Przychylność społeczności lokalnych w miejscach, gdzie powstawały za-
kłady nuklearne, zdobywano przez oferowanie różnych udogodnień publicznych, 
jak na przykład mieszkania, niższa cena energii elektrycznej dla lokalnych społecz-
ności, baseny, obiekty sportowe54. EDF zatrudniał także lokalnych pracowników 
budowlanych oraz zlecał kontrakty miejscowym fi rmom. Szczególnym przypad-
kiem była sprawa zakładu Golfech i bezpośrednie wsparcie fi nansowe udzielone 
władzom regionu Midi-Pyrénées w 1982 roku. EDF w zamian za zgodę na wybu-
dowanie elektrowni zobowiązał się wpłacić dla regionu kwotę 1,4 mln dolarów55. 
W późniejszym okresie na szczeblu ministerialnym sformalizowano ten proceder 
w formie „umów rozwojowych” oferowanych przez EDF lokalnym władzom.

W okresie 1974–1981 rząd wykazywał ogromną nieustępliwość w  wypadku 
jakiegokolwiek sprzeciwu społecznego56. Kiedy premier Messmer zaproponował 
budowę kilkudziesięciu nowych elektrowni jądrowych w latach 1974–1985, decy-
zja ta nigdy nie była przedmiotem debaty w parlamencie. Rząd podejmował wiele 
inicjatyw, by odizolować program rozwoju nuklearnego od publicznego nadzo-
ru. Scentralizowany proces licencyjny przyspieszał wszystkie wnioski o zezwole-
nie na budowę elektrowni jądrowych. Nawet system sądowniczy funkcjonował 
bardziej jako obrońca państwa niż praw obywateli, unikając mnożenia prawnych 
utrudnień stojących na drodze do budowy elektrowni i traktując je jako sprzeczne 
z narodowym interesem57. Mimo że procedury zostały zmodyfi kowane w 1976 
roku, by umożliwić udział społeczności lokalnych w wyrażeniu opinii o budowie 

54  B.K. Sovacool, S.V. Valentine, Th e National Politics..., s. 94.
55  J.-P. Moatti, J. Fagnani, Th e Politics..., s. 267.
56  Ibidem, s. 265.
57  B.K. Sovacool, S.V. Valentine, Th e National Politics..., s. 94.
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nowych instalacji, najczęściej była to jednak formalność, i sprzeciw obywateli był 
ignorowany58.

W pierwszych latach rozwoju programu energetyki jądrowej słabe zaanga-
żowanie społeczeństwa tłumaczył brak wiedzy na temat ewentualnych skutków 
wprowadzenia tej technologii oraz chęć wsparcia odbudowy kraju. Państwowy 
EDF korzystał ze swoich wpływów, by zapobiec przedostawaniu się do publicznej 
wiadomości informacji o przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa. Planiści mieli 
więc komfort rozwijania planów jądrowych, państwo było względnie „nieobar-
czone” sprzeciwem społecznym w  realizacji celów polityki energetycznej, a  ak-
tywność organizacji ekologicznych była znikoma59.

W latach 70. ubiegłego wieku nasiliły się nastroje antyjądrowe, a ujawnienie kilku 
raportów o wypadkach i problemach z bezpieczeństwem (1974) wpłynęło na zbru-
talizowanie protestów społecznych w  latach 1976–1977. Skutecznie tłumione dały 
rządowi podstawę do zdyskredytowania całego ruchu, oskarżając liderów o radyka-
lizm i  anarchizm60. Protesty społeczne posłużyły do uzasadnienia wzmocnionych 
środków bezpieczeństwa. W reakcji na społeczny sprzeciw przeprowadzono dobrze 
zorganizowane kampanie informacyjnie i  edukacyjne, przedstawiając energetykę 
jądrową jako jedyną opcję dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W rzą-
dowej propagandzie pojawiały się także hasła, że przeciwnicy atomu chcieliby, aby 
Francja powróciła do ery świeczek (zdarzały się też aresztowania protestujących)61. 
Do 1981 roku opór społeczny i  ruch antynuklearny zostały znacząco osłabione. 
W latach 1977–1985 opinia była równo podzielona między pro- i antynuklearne lob-
by62. Z czasem społeczeństwo francuskie przyzwyczaiło się do energetyki jądrowej, 
co potwierdza obecność dużych skupisk ludności wokół elektrowni jądrowych.

Kiedy prezydent Mitterrand objął urząd, zaproponował model „demokracji 
współpracującej”, w której różne grupy lobby przy stole negocjacyjnym ustalały 
satysfakcjonujące rozwiązania, co de facto przez uspokojenie nastrojów pogłębiło 
izolacje środowisk antyjądrowych63.

Pierwsze sukcesy wyborcze francuskich Zielonych (Les Verts – Parti écologiste) 
na początku lat 80. XX wieku położyły kres konsensusowi między głównymi partia-
mi odnośnie do programu jądrowego (zob. tab. 5). Narastał ruch niezadowolonych 
z powodu groźby wystąpienia katastrof czy problemu składowania odpadów. Pod 
koniec ostatniej dekady XX wieku antyjądrowa opozycja zorganizowała się w ruchu 
obywatelskim „Le Réseau Sortir du nucléaire” (1997) i organizacjach pozarządo-

58  J.-P. Moatti, J. Fagnani, Th e Politics..., s. 264.
59  B.K. Sovacool, S.V. Valentine, Th e National Politics..., s. 95.
60  Mouvement antinucléaire, http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&defi nition=10

418 (dostęp: 15.07.2012).
61  Manifestation anti nucléaire à Creys-Malville, Institut national de l’audiovisuel, 31.07.1977, 

http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/CAA7701118901/creys-malville.fr.html 
(dostęp: 15.07.2012).

62  J.-P. Moatti, J. Fagnani, Th e Politics..., s. 271–272.
63  Ibidem, s. 267.
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wych64. Dużą aktywność wykazywał też francuski oddział Greenpeace organizujący 
różnego rodzaju happeningi dyskredytujące energię jądrową.

Tabela 5. Partia Socjalistyczna (PS) i Zieloni a energia jądrowa we Francji
1995 – D. Voynet, „Wyjście z  atomu”. Kandydatka na prezydenta i  liderka francuskiej Partii 
Zielonych (Les Verts) Dominique Voynet w  1995 r. zapowiada wyjście z  energetyki jądrowej 
i promowanie oszczędności i energii odnawialnej. Lionel Jospin niektóre hasła ekologów zawiera 
w swoim programie wyborczym.
Czerwiec 1997 – D. Voynet integruje lewicę. Po zwycięstwie lewicy w wyborach parlamentarnych 
1997 r. Dominique Voynet wchodzi do rządu L. Jospina (la Gauche plurielle) jako minister 
środowiska i planowania przestrzennego. Jako pierwszy minister Zielonych w rządzie postuluje 
moratorium na budowę nowych elektrowni jądrowych.
Sierpień 1999 – Les Verts opuszczają rząd. Minister Voynet grozi opuszczeniem rządu, jeśli 
moratorium na budowę nowych obiektów nie będzie przestrzegane. Koncerny Framatome 
i Siemens oczekują na „zielone światło” premiera L. Jospina dla budowy reaktora nowej generacji 
EPR. Voynet opuszcza rząd, deklarując: „Zieloni pozostaną Zielonymi”.
Kwiecień 2002 – rozbicie la Gauche plurielle. Premier Jospin, który poparł utrzymanie energetyki 
jądrowej, przegrywa w I turze wybory prezydenckie.
2005 – ramy prawne dla EPR we Flamanville ofi cjalnie uchwalone. Prawo energetyczne z dnia 
13 lipca 2005 r. ustanawia ramy prawne dla realizacji projektu (reaktor EPR 3. generacji). Budowa 
reaktora w  Flamanville stanie się jednym z  głównych punktów spornych między PS i  EELV 
(Europe Écologie les Verts).
2007 – Pakt ekologiczny Hulota. Popularny francuski dziennikarz telewizyjny, pisarz, działacz 
ekologiczny, Nicolas Hulot, zapowiada udział w  wyborach prezydenckich w  2007 r. w  celu 
podkreślenia wagi spraw dotyczących ekologii. Ostatecznie rezygnuje, nakłaniając pięciu 
głównych kandydatów do podpisania „Paktu ekologicznego”. W styczniu 2007 r. Sarkozy, Royal, 
Voynet podpisują pakt. Deklarowaną wrażliwość na sprawy środowiska wszystkich kandydatów 
osłabi wynik wyborczy francuskich Zielonych.
2007 – Les Verts dużo obiecują. Socjaliści i francuscy Zieloni zawierają porozumienie w sprawie 
inicjatyw ekologicznych w  przyszłym parlamencie. Po trudnych negocjacjach między Cécile 
Dufl ot i  François Hollande’em, wówczas pierwszym sekretarzem PS, Zieloni ku ogólnemu 
zaskoczeniu zrywają porozumienie. Otrzymują tylko trzy mandaty.
2012 – Zrównoważyć bilans energetyczny. 15 listopada 2011 r. PS i EELV zawierają pakt na rzecz 
parlamentarnej koalicji większościowej. W  dokumencie zawarto trzy priorytety transformacji 
energetycznej: efektywność energetyczną, zrównoważoną produkcję energii elektrycznej 
i zwiększenie udziału OZE. 

Źródło: opracowanie własne.

4.2.4. Wahania nastrojów opinii społecznej

W ciągu kilku dekad doszło do kilkunastu incydentów w elektrowniach jądro-
wych (zob. załącznik, tab. II). Wydarzenia te nie miały jednak większego wpływu 
na środowisko naturalne lub zachowania społeczne (dotychczas we Francji nie 

64  Le Réseau Sortir du nucléaire, http://www.sortirdunucleaire.org (dostęp: 15.07.2012).
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było ofi ar w ludziach, z wyjątkiem wypadków budowlanych lub podczas wydoby-
cia uranu)65. Często natomiast tym, co irytowało opinię społeczną, był brak przej-
rzystości i rzetelnej informacji w sytuacjach awaryjnych, na przykład w 2008 roku 
w Tricastin, gdzie odpady promieniotwórcze lekko skaziły kilkaset osób66.

Gwałtowny spadek poparcia społecznego dla stosowania energii jądrowej na-
stąpił w  trzech etapach: po katastrofi e w  Czarnobylu (1986), po wejściu Zielo-
nych do rządu (1997) i po katastrofi e elektrowni jądrowej w Fukushimie, w Japo-
nii (2011)67. To ostatnie wydarzenie sprowokowało gorące dyskusje o przyszłości 
energetyki nuklearnej. W kwietniu i czerwcu 2011 roku w badaniach przeprowa-
dzonych przez Francuski Instytut Opinii Publicznej (Institut Français d’Opinion 
Publique – IFOP) 56% Francuzów było zaniepokojonych wykorzystaniem energii 
jądrowej, a  62% spośród nich deklarowało chęć „stopniowego wstrzymania” 
programu jądrowego w ciągu 25–30 lat68.

4.3. Perspektywy energetyki jądrowej we Francji

4.3.1. Spór o przyszłość energetyki jądrowej w kampanii
prezydenckiej 2012

Kampania prezydencka 2012 upolityczniła energetykę jądrową. Spór wokół jej 
przyszłości spolaryzował elektorat według preferencji politycznych (zob. tab. 6).

Tabela 6. Stanowisko francuskich partii politycznych w sprawie przyszłości energetyki jądrowej 
– kampania prezydencka 2012
UMP – Potwierdzenie wyboru energetyki jądrowej.

– Zwiększenie udziału energii odnawialnej do 23% w 2020 r.
Partia 
Socjalistyczna

– Zredukowanie udziału energetyki jądrowej w elektroenergetyce
z 75 do 50% w 2025 r.
– Zamknięcie reaktora w Fessenheim.
– Dokończenie budowy reaktora nowej generacji EPR we Flamanville.

Europe Écologie 
Les Verts

– Zmniejszenie udziału energetyki jądrowej do 40% do 2020 r.
– Wyjście z energetyki jądrowej do 2031 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: La documentation française, La position de partis politiques français 
sur le nucléaire, 12.04.2012.

65  W przeciwieństwie do kopalni węglowych, w których do początku lat 70. XX w. liczba ofi ar 
wypadków była znacząca.

66  J. Wurm, La politique énergétique de la France, Grin Verlag, 2010, s. 27–28.
67  We Francji, po katastrofi e elektrowni Fukushima, rząd zlecił audyt wszystkich 58 reaktorów.
68  Les Français et le nucléaire, JF/EP N° 110250; FD/FM No 19601, IFOP 2012.
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Poparcie dla energetyki jądrowej wyrażali szczególnie wyborcy prawego skrzy-
dła sceny politycznej (tab. 7). UMP i  środowiska prawicowe podkreślały spo-
łeczne korzyści związane z przemysłem jądrowym (miejsca pracy), przekonując 
o adekwatności tego wyboru.

Tabela 7. Sondaż IFOP. Jaka jest Twoja opinia na temat wykorzystania energii jądrowej we Francji? [%]

Marzec 2012 Sympatycy 
PS

Sympatycy 
Europejskich 
Ekologów – 
Les Verts

Sympatycy 
UMP

Sympatycy 
Frontu Naro-
dowego

Jesteś „za” 37 31 18 71 38
Wahasz się 36 47 34 23 32
Jesteś „przeciw” 13 15 45 1 16
Brak zdania 14 7 3 5 14

Źródło: sondaż IFOP, Les Français et le nucléaire, IFOP, marzec 2012, s. 6.

4.3.1.1.  Wizja Nicolasa Sarkozy’ego – energetyka jądrowa gwarancją niezależności

Czy Francuzi gotowi są poświęcić jutro swą niezależność energetyczną,
a więc swą narodową suwerenność? Na to zgody nie daję.

Nicolas Sarkozy 
Pierrelatte, 25 listopada 2011 r.

Polityka energetyczna stała się ogniskującym uwagę wyborców tematem w kampa-
nii prezydenckiej w 2012 roku. Nicolas Sarkozy, ubiegający się o reelekcję, okazał się 
zdecydowanym zwolennikiem kontynuowania programu jądrowego. 25 listopada 
2011 roku w elektrowni jądrowej Tricastin prezydent wygłosił płomienne, obszer-
ne przemówienie, szeroko komentowane w  prasie, na temat polityki energetycz-
nej Francji. Sarkozy podkreślił historyczne znaczenie sektora energetyki jądrowej 
we Francji od zakończenia II wojny po czasy współczesne: „Ten wybór [energe-
tyki jądrowej – T.M.] stanowił przedmiot konsensusu lewej i prawej strony sceny 
politycznej, (...) porozumienie (…) sprzed 65 lat jest teraz podważane, (...) ener-
getyka jądrowa nie jest ani prawicowa, ani lewicowa. Jest nadrzędnym interesem
Francji”69.

Nicolas Sarkozy określił się jako kontynuator polityki, która, jak określił, zo-
stała zapoczątkowana przez Krajową Radę Ruchu Oporu i generała de Gaulle’a 
w 1946 roku70. Sarkozy podkreślił, że wszyscy następcy de Gaulle’a byli zwolenni-
kami rozwoju energetyki jądrowej:

69  N. Sarkozy, Politique énergétique de la France et pérennité de la fi lière nucléaire, Élysée.fr, 
Pierrelatte (Drôme), 25 listopada 2011, http://www.elysee.fr (dostęp: 11.07.2012).

70  Ch. Jaigu, Nucléaire: Sarkozy accuse le PS de briser le consensus, Le Figaro, 25.11.2011.
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Chcę przypomnieć, że 40 z 58 reaktorów jądrowych zostało podłączonych do sieci w czasie 
dwóch siedmioletnich kadencji prezydenta François Mitterranda, że to za jego rządów roz-
poczęto budowę 13 z tych reaktorów (…) nigdy prezydent [Mitterrand – T.M.] nie kwestio-
nował dziedzictwa przemysłowego i atomowego swoich poprzedników, ponieważ troszczył 
się o niezależność energetyczną Francji71.

Odnosząc się do zapowiedzi kontrkandydata François Hollande’a, Sarkozy 
skrytykował pomysł likwidacji 24 istniejących reaktorów, określając ten zamysł 
jako chęć zniszczenia osiągnięć myśli naukowej oraz prac badawczych rozwija-
nych przez blisko 70 lat. Podkreślił rolę sektora w tworzeniu miejsc pracy, nazy-
wając rezygnację z rozwoju przemysłu nuklearnego „fatalnym ciosem dla konku-
rencyjności francuskiej gospodarki” na rzecz Niemiec72.

Według Sarkozy’ego energetyka jądrowa ma priorytetowe znaczenie ekono-
miczne i strategiczne dla Francji. „Dlaczego Francja powinna zrezygnować z prze-
wagi konkurencyjnej taniej energii? Wskazując na ryzyko masowej delokalizacji 
i ograniczenie eksportu, twierdził73: 

Dzisiaj główna bitwa dotyczy walki o miejsca pracy i o konkurencyjność. W międzyna-
rodowej bitwie Chińczycy, Hindusi, Brazylijczycy, Afrykanie korzystają z niższych kosz-
tów pracy. Z jakiego powodu mielibyśmy rezygnować z naszych korzyści energetycznych, 
które z trudem wypracowaliśmy przez ostanie siedemdziesiąt lat? (…) jak po zamknięciu
24 reaktorów jądrowych powiemy Chińczykom i Hindusom: Kupujcie u nas elektrownie 
jądrowe. Obawiam się, że nie odnieślibyśmy dużego sukcesu!74 

Sarkozy ostrzegł, że wyrzeczenie się energetyki jądrowej nieuchronnie pro-
wadzi do importu paliw kopalnych. Przypomniał rolę parku nuklearnego w za-
pewnieniu „niezależności energetycznej” we Francji oraz w redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i przywołał wprost hasła lat 70. ubiegłego stulecia: „nie będziemy 
wracać do epoki świecy, nie odwrócimy się plecami do pracy sześciu pokoleń inży-
nierów”75. Odnosząc się do energii odnawialnej, stwierdził, że nie jest ona „zdolna 
zastąpić energetyki jądrowej”. Przypominając wysiłki w tym obszarze realizowane 
w ramach procesu „Grenelle de l’environnement”, podkreślił ograniczenia energe-
tyki wiatrowej i słonecznej, w tym jej koszt, który były prezydent oszacował na od 
5 do 10 razy większy niż koszt produkcji energii jądrowej76. Sarkozy krytykował 
propozycje François Hollande’a zmniejszenia udziału energii jądrowej, nazywa-
jąc je „niebezpieczeństwem”, „katastrofą”, „kataklizmem” i wreszcie „ciosem dla 
konkurencyjności gospodarki”77. Według Sarkozy’ego odnawialne źródła energii 
powinny odgrywać rolę uzupełniającą dla energetyki jądrowej, odwołując się do 

71  N. Sarkozy, Politique... 
72  Ch. Jaigu, Nucléaire: Sarkozy accuse le PS de briser le consensus, Le Figaro, 25.11.2011.
73  V. Schneider, Pour Nicolas Sarkozy, le nucléaire est „l’intérêt supérieur de la France”, Le Monde, 

26.11.2011.
74  N. Sarkozy, Politique... 
75  Ibidem, 25.11.2011.
76  V. Schneider, Pour Nicolas Sarkozy..., 26.11.2011.
77  Ch. Jaigu, Nucléaire..., 25.11.2011. 
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przykładu Niemiec, gdzie koszt energii elektrycznej dla gospodarstw domowych 
jest dwukrotnie wyższy niż we Francji.

4.4.1.2.  Wizja François Hollande’a – energia jądrowa w zrównoważonym
bilansie energetycznym

Podczas aktywnie prowadzonej kampanii wyborczej François Hollande zadekla-
rował w wypadku zwycięstwa zamknięcie 24 spośród 58 reaktorów i zmniejszenie 
do 2025 roku zależności od energii atomowej z 75 do 50%, z równoczesnym wzro-
stem udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju. W opubliko-
wanym w listopadzie 2011 roku na łamach „Le Monde” artykule Réussir la trans-
ition énergétique zaapelował o sukcesywne wycofanie się z wszystkich naft owych 
źródeł energii w  transporcie i  modernizację sektora atomowego, którego – jak 
stwierdził – „atuty znamy”78. 

Elektrownie powstałe pod koniec lat 70. będą kończyły żywotność w ciągu najbliższych 
piętnastu lat. Znaczące nakłady inwestycyjne przedłużą ich życie, ale ze względu na wy-
mogi bezpieczeństwa podniosą bardzo koszty eksploatacji, nie wspominając o dokuczliwej 
kwestii zagospodarowania odpadów (…). Znamy zalety [jądrowej – T.M.] technologii, do-
skonałość i potencjał naszego przemysłu, wiedzę pracowników w tym sektorze. Model ten 
musi jednak teraz zostać zmodernizowany i przystosowany79.

Kandydat na prezydenta zapowiedział, że jego celem będzie dywersyfi kacja 
źródeł energii, i  podkreślił „zapóźnienie w  dziedzinie energetyki odnawialnej” 
w stosunku do Niemiec (230 tys. miejsc pracy wobec 40 tys. we Francji). Hollande 
zadeklarował utworzenie ponad 150 tys. miejsc „ekopracy” do 2020 roku i ogłosił 
cel: promowanie energooszczędności. Zapewnił również, że chce oprzeć trans-
formację energetyczną na czterech zasadach: niezależności, bezpieczeństwie, za-
trudnieniu i sile nabywczej. Według niego to konieczność zrównoważonego roz-
woju, ale także szansa ekonomiczna. W trakcie kampanii Hollande złożył cztery 
konkretne zobowiązania: zamknięcie najstarszej francuskiej elektrowni atomowej 
w Fessenheim, dokończenie budowy reaktora nowej generacji EPR we Flamanville,
zachowanie system recyklingu odpadów oraz najważniejsze – że w trakcie jego 
kadencji nie powstanie żadna nowa elektrownia.

Hollande zarysował inną koncepcję roli francuskiej energetyki jądrowej. Od-
nosząc się do krytyki Sarkozy’ego, zapewnił, że wyjście z energetyki jądrowej jest 
nierealne: „Energia jądrowa będzie nadal głównym źródłem”, ale jest zwolenni-
kiem „wizji zrównoważonej”, a nie jednego modelu, który w jego ocenie dzisiaj 
„wydaje się przestarzały”80. 

Hollande zadeklarował się jako zwolennik „Europy energii”, obejmującej bu-
dowę sieci transportowych wysokiego napięcia pomiędzy członkami UE. Wygra-

78  F. Hollande, Réussir la transition énergétique, Le Monde, 28.11.2011.
79  Ibidem.
80  Ch. Jaigu, Nucléaire... 
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na François Hollande’a i Partii Socjalistycznej w wyborach w maju i czerwcu 2012 
roku nasuwa pytanie o  powodzenie tego przedsięwzięcia w  trudnych realiach 
gospodarczych. Rysa na stanowisku socjalistów pojawiła się dość szybko, kiedy 
w połowie 2012 roku Arnaud Montebourg, minister odnowy produkcji Francji 
w rządzie Jeana-Marca Ayraulta, stwierdził, że energia jądrowa jest „przemysłem 
przyszłości”, wywołując konsternację w środowisku francuskich socjalistów i Zie-
lonych oraz krytykę samego premiera81. Minister ekologii, Delphine Batho, za-
pewniła, że Polityka energii Francji jest jasna i spójna. Opiera się na komplemen-
tarności odnawialnych źródeł energii, które należy masowo rozwijać, oraz energii 
jądrowej, która będzie nadal wykorzystywana82. 

Obietnice składane w trakcie kampanii wyborczych zazwyczaj jednak okazują 
się znacznie łatwiejsze niż ich dotrzymanie w czasie sprawowania rządów.

4.3.2. Implikacje ograniczenia programu energetyki jądrowej

We Francji sektor jądrowy stanowi najważniejszą gałąź gospodarki, jest źródłem 
75% generowanej energii elektrycznej i  atutem zwieszającym konkurencyjność 
przemysłu. Francja oczywiście może zrezygnować z atomu, ale czym zastąpi ener-
getykę jądrową i za jaką cenę?83 Ocena kosztów i wpływu demontażu parku jądro-
wego na francuską gospodarkę jest niezwykle trudna, złożona i wieloaspektowa. 
Niewątpliwie jednak należy przyjąć, że rezygnacja z energetyki jądrowej prowa-
dziłaby do84:

1) osłabienia siły nabywczej obywateli ze względu na wzrost ceny energii 
elektrycznej (obecnie jednej z najniższych w UE),

2) utraty miejsc pracy bezpośrednio w sektorze i wśród podwykonawców,
3) zmniejszenia PKB i zaburzenia bilansu handlowego,
4) gwałtownego wzrostu importu surowców energetycznych i paliw,
5) zagrożenia niewypełnienia celów polityki klimatycznej i związanych z tym 

potencjalnych obciążeń fi nansowych dla gospodarki ze względu na zwięk-
szenie emisji gazów cieplarnianych z jednoczesną wysoką ceną uprawnień 
do emisji,

6) dodatkowych obciążeń w postaci kosztów demontażu instalacji jądrowych,
7) zwiększenia kosztów inwestycji w nowe źródła energii i zamknięcia labo-

ratoriów jądrowych,
8) utraty olbrzymich zysków z  eksportu energii elektrycznej i  technologii

jądrowych,

81  PS-Verts, la friction nucléaire, Libération, 27.08.2012.
82  Batho: la politique de la France sur le nucléaire «est claire», Libération, 29.08.2012.
83  M. Chateleir, P. Criqui, D. Huet, S. Huet, Nucléaire: quels scénarios pour le futur?, La Ville 

brûle, 2012, s. 46.
84  Por. M. Jauréguy-Naudin, Une électricité..., s. 185.
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9) utrzymania lub zwiększenia publicznych nakładów na zagospodarowanie 
odpadów,

10) zmiany przyzwyczajeń i zachowań konsumenckich.
Francja, rozważając rezygnację z  energetyki jądrowej, według wyliczeń eks-

pertów musiałaby uwzględnić nie tylko koszt fi zycznej likwidacji elektrowni 
jądrowych, ale także koszt zainstalowania porównywalnych mocy z  innych in-
stalacji (na przykład energetyki odnawialnej). Dodatkowe koszty społeczne to 
zmniejszenie siły nabywczej, redukcja zatrudnienia (nawet jeśli część osób zna-
lazłaby pracę w sektorze OZE). To wreszcie utrata korzyści fi nansowych z eks-
portu technologii/usług jądrowych oraz energii elektrycznej za granicę – korzy-
ści, które można by porównać do zysków ze sprzedaży ropy naft owej w krajach
arabskich85.

Zwolennicy utrzymania energetyki jądrowej we Francji podkreślają, że po ka-
tastrofi e w Fukushimie (2011) wiele krajów utrzymało decyzję o kontynuowaniu 
programów nuklearnych (Wielka Brytania, Holandia, kraje Europy Środkowej, 
Stany Zjednoczone, Chiny, Korea Południowa, Rosja, Brazylia, Chile, Turcja, Re-
publika Południowej Afryki, Wietnam)86.

Na początku roku 2012 roku zostały opublikowane dwa raporty dotyczące 
kosztów demontażu energetyki jądrowej we Francji: Trybunału Obrachunkowego 
(Cour des comptes) i Komisji Energii utworzonej na wniosek ministra energii. Try-
bunał Obrachunkowy zaleca szczególną ostrożność w szacowaniu kosztów, wzy-
wając rząd do szybkiego podjęcia decyzji w sprawie przyszłości branży jądrowej, 
ponieważ spośród 58 reaktorów aż 22 osiągnie 40-letni okres pracy w 2022 roku. 
W ocenie Trybunału stawia to przed Francją wyzwanie ogromnych nakładów in-
westycyjnych niezależnie od wyboru kierunku modernizacji sektora energetycz-
nego87. Raport Komisji Europejskiej przedstawia z kolei cztery główne scenariusze 
energetyczne dla Francji do 2050 roku88:

 – przedłużenie żywotności obecnej fl oty atomowej,
 – przyspieszenie przejścia do trzeciej lub czwartej generacji jądrowej,
 – stopniowe zmniejszenie udziału energii jądrowej w bilansie energetycznym,
 – całkowite zaniechanie energii jądrowej.

Raport pokazuje długoterminową perspektywę, zakładając, że zakres 
możliwości jest bardzo szeroki, ale to koszty i  czas będą głównymi determi-
nantami kształtowania założeń polityki energetycznej Francji w  XXI wieku. 
Raport ma zostać uzupełniony wieloletnim programem inwestycyjnym (pro-

85  R. Prud’homme, Politique énergétique française (2): Les stratégies, La Fondation pour l’inno-
vation politique, 2012, s. 17. 

86  W Niemczech Rząd Federalny, po katastrofi e w elektrowni Fukushima wiosną 2011 r., ogłosił 
plan systematycznego wycofywania się z energetyki jądrowej najpóźniej do 2022 r. 

87  Les coûts de la fi lière Électronucléaire, Rapport public thématique, 31.01.2012, s. 291–293.
88  Rapport Énergies 2050: Les diff érents scénarios de politique énergétique pour la France, 

MEDDE, 15.02.2012.
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grammation pluriannuelle des investissements – PPI) zaprezentowanym przez 
ministra odpowiedzialnego za sektor energii we francuskim parlamencie w 2013
roku.

4.4. Wnioski

1) Poznanie preferencji i  uwarunkowań związanych z  energetyką jądrową sta-
nowi niezbędny element dalszej analizy polityki energetycznej Francji. Kraj 
ten od czasu pierwszego kryzysu naft owego skutecznie realizował swoje cele 
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego dzięki rozwojowi programu ener-
getyki jądrowej. Energia jądrowa pozwoliła Francji nie tylko zbudować pozycję 
w świecie dwubiegunowym, ale także ograniczyć zależność od dostawców naf-
towych z Bliskiego Wschodu oraz uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną 
w gospodarce. W ten sposób Francja udowodniła, że nie dostęp do surowców 
jest decydującym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo energetyczne 
i ekonomiczne kraju, ale opanowanie techniki i technologii, która może znacz-
nie poprawić bilans energetyczny państwa.

2) Silne wsparcie kolejnych francuskich rządów zaowocowało stworzeniem prze-
mysłu zdolnego do produkcji zaawansowanych komponentów i  materiałów 
jądrowych. Od 1974 roku kolejne rządy skutecznie promowały rozwój sektora 
energetyki jądrowej, podkreślając niezbędność i  celowość postępu nuklear-
nego potencjału Francji. Nawet francuscy socjaliści, którzy będąc w  opozy-
cji, wypowiadali się krytycznie na temat energii jądrowej, kiedy obejmowali 
władzę, przyjmowali korzyści, jakie oferowała technologia nuklearna dla go-
spodarki. Elita polityczna zawarła konsensus, który był nieco nadszarpnięty 
w okresie sukcesów wyborczych francuskich socjalistów, bez wpływu jednak 
na ciągłość projektu jądrowego. Jedynym ugrupowaniem, które absolutnie od-
rzuciło energię jądrową, są Zieloni – zwolennicy odnawialnych źródeł energii.

3) Wraz ze wzrostem znaczenia francuskich Zielonych i upowszechnieniem pro-
blemu zmian klimatycznych na świecie na przełomie XX i XXI wieku energe-
tyka jądrowa we Francji stała się bardziej sprawą polityczną niż ekologiczną. 
Presja środowisk ekologicznych w ostatnich latach oraz decyzja Niemiec o wy-
cofaniu się z energetyki jądrowej po katastrofi e w Fukushimie rozpoczęła we 
Francji publiczną debatę o przyszłości tej branży. W prezydenckiej kampanii 
wyborczej w 2012 roku temat przyszłości energetyki jądrowej był prawdopo-
dobnie pierwszy raz w historii V Republiki tak bardzo upolityczniony, a debata 
publiczna skutecznie spolaryzowała scenę polityczną.

4) Przez proces „Grenelle de l’environnement” francuskie społeczeństwo bierze 
aktywny udział w  podejmowaniu decyzji politycznych dotyczących strategii 
energetycznej Francji. Po latach konsensusu we Francji nastąpiło zakwestio-
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nowanie prymatu energetyki jądrowej jako nadrzędnego źródła energii. Pre-
zydent François Hollande zapowiedział politykę ograniczania udziału energii 
jądrowej we Francji. Modernizacja sektora energetycznego wprawdzie zakłada 
coraz większy udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym 
kraju, nadal jednak opiera się na zachowaniu podstawowej roli energetyki ją-
drowej. Rozwój „zielonej energii” ma raczej na celu pobudzenie gospodarki 
przez tworzenie nowych miejsce „ekopracy” aniżeli rezygnację z „atomu”. Wy-
grana prezydenta Hollande’a stwarza szansę na uwiarygodnienie zapowiedzi 
zwiększenia udziału OZE we Francji. Rok 2013 (trzeci etap EU ETS) przynie-
sie pierwszą odpowiedź na pytanie, jak polityczne deklaracje mierzą się z rze-
czywistością potrzeb gospodarki i możliwościami budżetu państwa.

5) W wyniku dynamicznego rozwoju energetyki jądrowej w ciągu kilku dekad 
XX wieku Francja stała się największym eksporterem energii elektrycznej 
w Europie oraz jednym z największych dostawców elektrowni i reaktorów ją-
drowych na świecie. Dzięki doświadczeniu i dysponowaniu wiedzą i całą gamą 
cywilnych technologii jądrowych w  procesie produkcji energii elektrycznej 
Francja zyskała legitymizację na arenie międzynarodowej jako ważny gracz 
(dostawca) w sektorze energetyki jądrowej. W wymiarze zewnętrznym Fran-
cja stara się spopularyzować technologię opartą na energetyce jądrowej, która 
pozostanie sztandarowym towarem eksportowym państwa.

6) W konsumpcji krajowej energetyka jądrowa stała się tym, czym ropa naft owa 
dla krajów arabskich (niewyczerpanym źródłem energii i przychodów). Pro-
blemem jest natomiast stan techniczny parku jądrowego, prawie bowiem poło-
wa reaktorów w perspektywie dekady będzie wymagać znaczących nakładów 
inwestycyjnych ze względu na osiągnięcie planowanego okresu eksploatacji. 
Stawia to Francję przed dylematem potwierdzenia kontynuacji lub zmiany 
strategicznego kierunku polityki energetycznej.

7) Energia jądrowa, która stanowi integralny element polityki energetycznej Fran-
cji, spełnia trzy fundamentalne cele: (1) zwiększa poczucie niezależności energe-
tycznej kraju i bezpieczeństwa dostaw, (2) zapewnia niskie i stabilne ceny energii 
elektrycznej, co zwiększa konkurencyjność francuskiej gospodarki szczególnie 
w sektorach o dużym zapotrzebowaniu energii elektrycznej, (3) stanowi instru-
ment walki z globalnym ociepleniem. Dlatego próba zastąpienia energii jądro-
wej innym źródłem energii jest mało realna (jeśli w ogóle byłaby możliwa).

8) W aspekcie klimatycznym, którego Francja jest gorącym orędownikiem, ener-
gia jądrowa pozwala wywiązać się ze zobowiązań z Kioto i zaostrzać cele re-
dukcyjne. Dzięki energii atomowej Francja emituje 23% gazów cieplarnianych 
na mieszkańca mniej niż średnia UE-27 i  45% mniej niż średnia światowa 
(2009). Z tego powodu w najbliższej przyszłości Francja będzie nadal korzy-
stać z energetyki jądrowej, która gwarantuje bezpieczne dostawy energii elek-
trycznej, konkurencyjne ceny i przyjazną dla środowiska metodę generowania 
mocy.



Część II

W kierunku wspólnej polityki
energetycznej UE





5. Ewolucja i rozwój polityki energetycznej WE/UE

Wysiłki na rzecz wspólnej polityki energetycznej UE koncentrują się wokół 
dwóch wymiarów: (1) wewnętrznego – obejmującego budowę wspólnoto-
wego rynku energii, opartą na polityce liberalizacji, demonopolizacji i  sca-
leniu rynków narodowych, a  także wprowadzenie mechanizmów solidarno-
ści w  sytuacjach kryzysowych, polegających na stworzeniu transeuropejskiej 
sieci infrastruktury przesyłowej gazu i  energii elektrycznej czy regionalnych 
giełd obrotu energią, oraz (2) zewnętrznego – obejmującego między inny-
mi uzgodnienie zasad reprezentacji Unii wobec dostawców z państw trzecich, 
koordynację stanowisk państw członkowskich w  negocjacjach, a w  przyszło-
ści być może ustanowienie regionalnego mechanizmu wspólnych zakupów 
surowców energetycznych przez kilka państw członkowskich na poziomie 
UE, wzmocnienie kompetencji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER) zdolnej do kontroli transakcji z  partnerami spoza Unii, 
czy wreszcie opracowanie i  wprowadzenie w  życie nowych zasad partnerstwa
z Rosją. 

Niniejsza część tej monografi i została podporządkowana takiemu ujęciu ana-
lizowanego problemu.

5.1. Bilans energetyczny UE i kierunki importu surowców 
strategicznych

Unia Europejska ze względu na ograniczone zasoby własne pozostaje w ogrom-
nym uzależnieniu od importu surowców energetycznych. Z ponad 500 milionami 
potencjalnych konsumentów europejski rynek energii jest największym rynkiem 
regionalnym.

Unia Europejska ma słabnącą pozycję energetyczną ze względu na wyczer-
pujące się własne zasoby i globalny trend wzrostu zapotrzebowania na energię
(w UE-27 paliwa kopalne są źródłem dla połowy wyprodukowanej energii, por. 
rys. 1 3 i 14). Unia odpowiada za 20% światowego zużycia energii i jest największym 
importerem energii na świecie. Ponad 60% gazu ziemnego i ponad 80% ropy naf-



116 W kierunku wspólnej polityki energetycznej UE

towej na potrzeby UE pochodzi z importu1. Na import energii Unia wydaje 2,5% 
swojego rocznego PKB2: W przeliczeniu na jednostkę produktu krajowego brutto 
Europa obecnie zużywa tylko 60% energii w stosunku do poziomu z roku 1970. 
Energochłonność wciąż jest jednak duża3. Energia jądrowa zaspokaja 13% potrzeb
konsumpcyjnych UE4.

UE importuje 84,3% ropy, 62,4% gazu i 39,4% węgla (2010)5. Jednym z głów-
nych kierunków importu jest Daleka Północ. Norwegia jest drugim obok Rosji 
największym w  Europie i  liczącym się na świecie eksporterem gazu ziemnego, 
pokrywając 27% potrzeb konsumpcyjnych UE tego surowca i 14% importu ropy 
naft owej6. Kraj ten posiada rozbudowaną sieć podwodnych rurociągów, które łą-
czą pola naft owe i gazowe na Morzu Północnym z Europą Północno-Zachodnią7. 
Drugi kierunek to Afryka Północna, która dostarcza 20% gazu ziemnego konsu-
mowanego w UE, transportowanego systemem podmorskich gazociągów z Algie-
rii stanowiącej swego rodzaju „węzeł” spinający regionalną infrastrukturę trans-
portu gazu8. Ze względu na bliskość geografi czną i na ogromne zasoby ropy i gazu 
Rosja jest najważniejszym dostawcą surowców do Unii Europejskiej. Z tego kraju 
pochodzi 35% importu gazu ziemnego, 34% ropy naft owej i 27% sprowadzane-
go węgla (2010)9. Rysuje to dość dużą zależność energetyczną UE i  jej państw 

1  „Th e EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders”, Brussels, 7.09.2011, 
COM (2011) 539 fi nal.

2  J.M. Barroso, Europejskie priorytety w zakresie energii, Rada Europejska, 4 lutego 2011.
3  J.H. Keppler, L’Union européenne et sa politique énergétique, Politique étrangère, Vol. 72,

No 3, 2007.
4  EU energy in fi gures, Statistical Pocketbook 2012, EC 2012, s. 42.
5  Ibidem, s. 20.
6  Ibidem, s. 22, 63.
7  Zob. T. Młynarski, Bezpieczeństwo..., s. 156–164.
8  Ibidem, s. 101–104.
9  EU energy in fi gures, s. 22, 61–63.
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Źródło: EU energy in fi gures, Statistical Pocketbook 2012, EC 2012, s. 16, 152.

Rys. 14. Francja – produkcja energii wg paliw 
(2010)



117Ewolucja i rozwój polityki energetycznej WE/UE

członkowskich i  zmusza do aktywnego poszukiwania sposobów dywersyfi kacji 
dostaw. Unia, choć jest skazana na kooperację ze wschodnim sąsiadem, poszukuje 
możliwości odpolitycznienia relacji gazowej z Rosją i przeciwdziała uzależnieniu 
od dominującego dostawcy10. Wymaga to stworzenia nowej geostrategii energe-
tycznej UE oraz zbudowania spójnej zagranicznej polityki energetycznej, obej-
mującej dywersyfi kację pochodzenia geografi cznego źródeł dostaw oraz szlaków 
tranzytowych.

Wskaźnik import dependency dla UE-27 w  2010 roku wyniósł 53%, jednak 
według prognoz Komisji Europejskiej do roku 2030 w wyniku wzrostu zapotrze-
bowania na gaz naturalny i spadku produkcji wewnętrznej poziom importu UE 
sięgnie aż 84% zapotrzebowania, przy czym połowa ma pochodzić z Rosji11. Po-
dobnie w odniesieniu do ropy naft owej – w 2030 roku 95% będzie importowane, 
przy czym Komisja Europejska ocenia, że import energii wzrośnie do 70% w 2030 
roku12.

Udział paliw kopalnych w całkowitym zużyciu państw UE stanowi ponad 76%. 
Na tle innych krajów jest to dość korzystny wskaźnik, ponieważ w Chinach i w In-
diach wynosi on po 93%, w Stanach Zjednoczonych 90%, w Rosji 89%, w Japonii 
86%.

Sytuacja poszczególnych państw członkowskich jest zróżnicowana. Mimo że 
wszystkie są zależne od importu ropy i gazu, część ma dobrze zdywersyfi kowaną 
strukturę zarówno stosowanych paliw, jak i kierunków dostaw, podczas gdy inne 
(głównie z Europy Środkowo-Wschodniej) importują surowce w zasadzie z jed-
nego źródła – z Rosji. Tylko nieliczne państwa są niezależne w zakresie niektórych 
surowców energetycznych, między innymi: Dania (ropa i gaz), Holandia (gaz) czy 
Polska (węgiel).

5.2. Od EWWS i EWEA do wspólnego rynku
energetycznego (internal energy market)

Geneza współpracy energetycznej w Europie jest długa i sięga początków procesu 
integracji europejskiej. Począwszy od ustanowienia Europejskiej Organizacji Wę-
gla (European Coal Organisation) w 1946 roku i następnie Organizacji Europej-
skiej Współpracy Gospodarczej (OEEC) w 1948 roku, energia była fundamentem 
integracji europejskiej i odegrała podstawową rolę w budowaniu Europy. Wspól-
notowa polityka energetyczna została zapoczątkowana już w 1952 roku w ramach 

10  T. Młynarski, Bezpieczeństwo..., s. 133–134.
11  EU-27 Energy baselines scenario to 2030, European Communities, 2008, s. 13, http://www.

energy.eu/publications/KOAC07001ENC_002.pdf (dostęp: 10.03.2011).
12  Por. EU-27 Energy baselines scenario to 2030, s. 75.
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Europejskiej Wspólnoty Węgla i  Stali (EWWS, 1951). Współpraca w  ramach 
EWWS zapewniła bezpieczeństwo dostaw najważniejszego w tamtym okresie su-
rowca energetycznego – węgla.

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (TEWG), pod-
pisany 25 marca 1957 roku, w  art. 3 określił obszary współpracy, ale nie objął 
wprost kwestii energetycznych. W  tym czasie państwa nie dostrzegały jeszcze 
zasadniczego znaczenia energii w stosunkach gospodarczych i nie przewidywały 
wzrostu roli surowców energetycznych, takich jak ropa naft owa czy gaz ziemny, 
w  gospodarkach krajowych i  światowej13. Bezpieczeństwo energetyczne EWG, 
oparte na współdziałaniu z EWWS, miał wzmocnić nowy obszar współpracy – 
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA), ustanowiona traktatem pod-
pisanym w Rzymie 25 marca 1957 roku, której działalność miała polegać na stwo-
rzeniu warunków rozwoju energetyki jądrowej w Europie14. Podstawą powstania 
tej struktury były dążenia francuskie, które zakładały otwarcie rynku w zakresie 
specjalistycznych materiałów rozszczepialnych do rozwoju technologii jądrowej. 
Państwa członkowskie EWEA zobowiązały się do współfi nansowania działań na 
rzecz energetyki jądrowej obejmujących między innymi wspieranie badań nauko-
wych, rozpowszechnianie wiedzy technicznej, stworzenie jednolitych norm bez-
pieczeństwa, dywersyfi kację kierunków dostaw materiałów jądrowych do EWEA.

Kompetencje Wspólnoty do działania w sektorze energetycznym były ogra-
niczone w pierwszej dekadzie integracji europejskiej. Lata 60. charakteryzowały 
się naciskiem na zarządzanie na poziomie państwa narodowego. 18 grudnia 1968 
roku w memorandum Komisja zaproponowała koordynację na szczeblu wspólno-
towym krajowego importu węgla oraz wymianę informacji pomiędzy państwami, 
a także stworzenie zintegrowanej polityki dostaw w zakresie ropy, gazu i energii 
jądrowej15. Nadal jednak państwa członkowskie nie potrafi ły ustalić jednolitej po-
lityki energetycznej.

W latach 70. i w pierwszej połowie lat 80. XX wieku KE przyjęła wiele doku-
mentów, które potwierdzają rosnącą wrażliwość Wspólnoty i  jej państw człon-
kowskich na problemy energetyczne16. Postęp w działaniach na rzecz współpracy 

13  M. Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego UE, Wolters Kluwer Business, 
Warszawa 2010, s. 65.

14  Podobnie jak TEWG wszedł on w życie dnia 1 stycznia 1958 r.
15  M. Nowacki, Prawne aspekty..., s. 85.
16  Komunikat KE do Rady z dnia 26 czerwca 1974 r.,W kierunku nowej strategii polityki ener-

getycznej; komunikat KE do Rady z listopada 1974 r., O celach polityki energetycznej do 1985; ko-
munikat KE do Rady z dnia 21 lutego 1975 r., Środki dla zrównoważenia wykorzystania surowców 
energetycznych; raport z dnia 16 stycznia 1976 r., dotyczący realizacji celów polityki energetycznej 
Wspólnoty do 1985 r.; komunikat KE do Rady z dnia 16 stycznia 1976 r., Implementacja wytycznych 
dla polityki energetycznej przyjętych przez Radę podczas posiedzenia w Rzymie 1–2 grudnia 1975; 
komunikat KE do Rady, Współpraca z krajami rozwijającymi się w sektorze energii z 31 lipca 1978; 
opracowanie W kierunku wspólnej polityki energetycznej (1979); komunikat KE do Rady w sprawie 
promocji inwestycji w sektorze energii (1980); komunikat KE do Rady z dnia 10 lipca 1980 r., Po-
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energetycznej przyniósł kryzys naft owy na przełomie lat 1973 i 1974, w którego 
rezultacie Komisja podjęła próbę zdefi niowania założeń polityki energetycznej 
całej Wspólnoty Europejskiej, kierując się Rezolucją Rady w sprawie nowej strate-
gii polityki energetycznej dla Wspólnot17.

W dekadzie lat 80. XX wieku prace nad rozwojem współpracy w  sektorze 
energetycznym na poziomie europejskim nabrały tempa. Liberalizacja rynku 
i deregulacja były dominującymi ekonomicznymi paradygmatami we Wspólno-
cie Europejskiej, a KE stała się kołem zamachowym większego uwspólnotowienia 
sektora energetycznego. Wiele jednak państw (między innymi Wielka Brytania, 
Francja) po kryzysach naft owych lat 70., dla zapewnienia stabilnych dostaw, pro-
wadziło dwustronne negocjacje z dostawcami, przedkładając je nad skoordyno-
waną politykę obejmującą wszystkie państwa członkowskie18. Na szczycie Rady 
Europejskiej w  Mediolanie w  1985 roku zaakceptowano Białą Księgę na rzecz 
wspólnego rynku19. W 1986 roku przyjęto rezolucję Rady dotyczącą celów wspól-
notowej polityki energetycznej do 1995 roku20. Przełom w europeizacji sektora 
energetycznego przyniósł jednak dopiero Jednolity Akt Europejski (JAE) z 1986 
roku (wszedł w życie w 1987 roku), a wraz z nim inicjatywa wspólnego rynku. 
Jednolity Akt Europejski pierwotnie nie był skierowany do sektora energetycz-
nego, stał się jednak podstawą dla KE do intensywnych działań nad wspólnym 
rynkiem energetycznym (internal energy market – IEM).

W 1988 roku Komisja Europejska opublikowała Th e internal energy market 
– Commission working document, w którym stwierdziła, że „wciąż istnieją zna-
czące bariery w obrocie produktami energetycznymi we Wspólnocie”, a ostatnie 
20 lat nie przyniosły znacznego postępu w budowie prawdziwie zintegrowanego 
rynku energetycznego21. Komisja „wytknęła”, że państwowe monopole są barierą 
powstania wspólnego rynku energetycznego. Dokument zapowiadał, że Komi-
sja będzie poszukiwać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób osiągnąć swobodę 

lityka energetyczna we Wspólnocie Europejskiej. Perspektywy i osiągnięcia; komunikat KE do Rady, 
Polityka energetyczna i gospodarcza (1980); komunikat KE do Rady, Rozwój strategii energetycznej 
dla Wspólnoty (1981); komunikat KE do Rady, Przegląd polityk energetycznych państw członkow-
skich i  ich rozwój do 1990 r. (1982); propozycja KE ustanowienia specyfi cznych środków odno-
śnie do strategii energetycznej WE (1983); komunikat KE do Rady, Polityki energetyczne w krajach 
członkowskich. Główne problemy w przyszłości (1984); opracowanie KE An European Energy Strategy 
(1984). Dokumenty źródłowe znajdują się w archiwum integracji europejskiej Uniwersytetu w Pitts-
burghu pod adresem: http://aei.pitt.edu (dostęp: 12.06.2012).

17  Council Resolution concerning a new energy policy strategy for the Community, Offi  cial Jour-
nal C 153, 17 September 1974.

18  Por. M. Nowacki, Prawne aspekty..., s. 87.
19  Completing the Internal Market, White Paper from the Commission to the European Council, 

14 June 1985.
20  Council Resolution of 16 September 1986 concerning new Community energy policy objectives 

for 1995 and convergence of the policies of the Member States, Offi  cial Journal C 241, 25.09.1986.
21  Th e internal energy market – Commission Working Document, COM (88) 238 fi nal, 2 May 

1988, s. 3. 
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przesyłu energii elektrycznej i gazu między krajami członkowskimi, a jednocze-
śnie osiągnąć bezpieczeństwo dostaw i  spełnić cele ekonomiczne22. Jak stwier-
dzono w opracowaniu, sektor energetyczny stał się elementem wspólnego ryn-
ku: „Wspólny rynek energetyczny powinien przyczynić się do osiągnięcia celów 
polityki energetycznej Wspólnoty”23. Akt ten zachęcał do otwierania krajowych 
rynków energetycznych i stał się punktem wyjścia prac nad pierwszym zespołem 
dyrektyw zmierzających do liberalizacji rynku energii.

Od lat 90. XX wieku zaangażowanie UE w politykę energetyczną nabrało tem-
pa w kontekście deregulacji i budowy wspólnego rynku oraz wzrostu znaczenia 
polityki środowiskowej (por. tab. 8)24. Do połowy ostatniej dekady XX stulecia 
Komisja opublikowała wiele istotnych dokumentów (między innymi drugi raport 
z postępów w zakresie budowy rynku wewnętrznego energii z dnia 2 lipca 1993 
roku, Zieloną Księgę z dnia 23 lutego 1995 roku, pod nazwą Polityka energetyczna 
UE, Białą Księgę z dnia 13 grudnia 1995 roku)25.

Mimo tych wysiłków KE próba włączenia osobnego rozdziału o  energii do 
TWE w  1992 roku zakończyła się niepowodzeniem26. Kilka państw członkow-
skich, zwłaszcza tych, które miały dość wysokie własne rezerwy zasobów energe-
tycznych, zawetowało tę propozycję, nie chcąc ograniczenia autonomii w tej dzie-
dzinie27. Państwa członkowskie zgodziły się jedynie na włączenie energetyki do 
listy działalności i celów określonych w art. 3 ust. 1 TWE powołującego do życia 
Unię Europejską28. Wciągnięcie energetyki na listę działań, które Wspólnota po-
winna podejmować w celu realizacji swoich zadań w postaci „środków w dziedzi-
nach energetyki, ochrony ludności i turystyki”, było uzupełnione o „zachęcenie do 
tworzenia i rozwijania sieci transeuropejskich” (art. 3 TWE).

Kolejne impulsy do stworzenia jednolitego rynku energii przyniosły Zielone 
Księgi Komisji Europejskiej (1995, 2000), które przedstawiały priorytety rozwoju po-
lityki energetycznej obejmujące między innymi zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 
energii ze źródeł krajowych i zagranicznych, prawdziwie zintegrowany rynek energii 
elektrycznej i gazu ziemnego czy rozwój czystych i odnawialnych źródeł energii.

22  Ibidem, s. 20–21.
23  Th e Internal Energy Market..., s. 7.
24  F. Morata, I.S. Sandoval, European Energy Policy. An Environmental Approach, Universitat 

Autònoma de Barcelona, Spain, Edward Elgar Pub., 2012, s. 1.
25  An Energy Policy for the European Union, White Paper, COM (95) 682 fi nal, 13 December 1995.
26  Por. Ch. Egenhofer, Understanding the Politics of European Energy Policy: Th e Driving and 

Stopping Forces, the Politics of European Energy, the Energy of European Politics and Maastricht II, 
Th e Journal, Vol. 2, No. 9, 1997, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, Univer-
sity of Dundee, 1997; por. N. Jabko, Th e reform of energy regulation in the EU: Th e market as a norm, 
Paper for ECPR conference Budapest – September 8-10, 2005, s. 14. 

27  S. Langsdorf, EU Energy Policy: From the ECSC to the Energy Roadmap 2050, Energy Road-
map 2050 – A history of EU energy policy, Green European Foundation, December 2011, s. 5.

28  G. Falkner (red.), EU Policies in the Lisbon Treaty: A Comparative Analysis, Institute for Eu-
ropean integration research. Austrian Academy of Sciences, Institut for European Integration Re-
search, 3/2008, s. 12.
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Ważnym dokumentem w  procesie ewolucji wspólnej polityki energetycznej 
była przyjęta w marcu 2000 roku Strategia Lizbońska, która nie tylko przyspie-
szyła powstanie rynku energetycznego, ale także przygotowała agendę na kolejne 
lata, wskazując, że bez poprawy konkurencyjności (w tym rynków energii) UE nie 
będzie najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką na 
świecie, co było głównym celem strategii29.

W kolejnej Zielonej Księdze – Europejska strategia dla bezpiecznej i  zrów-
noważonej energii – zaprezentowanej 8 marca 2006 roku, KE wezwała Radę do 
przyspieszenia stworzenia prawdziwie wspólnej, spójnej europejskiej polityki 
energetycznej, przedstawiając wiele inicjatyw na rzecz wspólnego rynku energii, 
opartych na sześciu priorytetach. Było to między innymi: zwiększenie dywersyfi -
kacji dostaw surowców energetycznych, dokończenie budowy europejskich ryn-
ków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu, wzmocnienie solidarności państw 
członkowskich, wspólne stanowisko w sprawie walki ze zmianami klimatu i usta-
nowienie spójnej zewnętrznej polityki energetycznej30. Komisja podkreśliła po-
nadto, że „zliberalizowane i konkurencyjne rynki energii wspierają bezpieczeń-
stwo zaopatrzenia”31.

W dniu 10 stycznia 2007 roku Komisja Europejska wydała komunikat dla 
Rady Europejskiej i  Parlamentu Europejskiego Europejska polityka energetycz-
na32. Komunikat ten niejako „spinał” inne dokumenty precyzujące zamierzenia 
i cele UE w ramach poszczególnych działań, w tym między innymi: komunikat 
Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 10 stycznia 2007 roku, Plan 
priorytetowych połączeń międzysieciowych33 (uzupełniony specjalnym aneksem 
z dnia 23 lutego 2007 roku)34 oraz komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Eu-
ropejskiego z dnia 10 stycznia 2007 roku, Perspektywy rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej i gazu35. Komisja zaprezentowała w ten sposób obszerny pakiet dzia-
łań na rzecz instytucjonalizacji europejskiej polityki energetycznej, na podstawie 
którego szefowie państw oraz rządów (z nieznacznymi poprawkami) przyjęli 8–9 
marca 2007 roku na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej plan działań na 
lata 2007–2009. Decyzje Rady Europejskiej oznaczały nie tylko ofi cjalne narodzi-

29  Lisbon European Council 23–24 March 2000, Presidency Conclusions; por. M.B. Karan and 
H. Kazdağli, Development of Energy Markets in Europe [w:] A. Dorsman, Ö. Arslan, M.B. Karan,
W. Westerman (red.), Financial Aspects in Energy: Th e European Perspective, Springer 2011, s. 13.

30  A  European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, Green Paper COM 
(2006) 105 fi nal 8.03.2006.

31  Ibidem, s. 8.
32  An Energy Policy For Europe, Communication from Th e Commission to Th e European 

Council and the European Parliament, Brussels, 10.01.2007 COM (2007).
33  Priority Interconnection Plan Brussels, Communication from Th e Commission to Th e Euro-

pean Council and the European Parliament, COM (2006) 846 fi nal, 10.01.2007. 
34  Priority Interconnection Plan CORRIGENDUM: Footnote 6 + Annexes, 23.02.2007.
35  Prospects for the internal gas and electricity market, Communication from Th e Commission 

to Th e European Council and the European Parliament, Brussels, 10.01.2007 COM (2006) 841 fi nal.
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ny europejskiej polityki energetycznej opartej na trzech fi larach (zob. rys. 15), 
ale stały się również „trampoliną” do dalszych działań36.

Rys. 15. Trójkąt trzech fi larów bezpieczeństwa energetycznego UE
Źródło: opracowanie własne na podstawie Council of the European Union, Action Plan 2007–2009. An energy 
Policy for Europe, Presidency Conclusion, 8–9 March 2007, s. 11.

W konkluzjach szczytu Rada Europejska wskazała, że realizacja celów UE 
wymaga mówienia jednym głosem i działania w sposób jednolity, wzywała jed-
nocześnie państwa członkowskie i instytucje UE do podjęcia dalszej współpracy 
mającej na celu opracowanie zrównoważonej i zintegrowanej europejskiej polity-
ki energetycznej i klimatycznej37. W ten sposób Rada Europejska dokonała „poli-
tycznej inkorporacji” polityki klimatycznej do polityki energetycznej. Działanie 
to zmaterializuje się prawnie w „Pakiecie energetyczno-klimatycznym” przedsta-
wionym przez KE 23 stycznia 2008 roku, a przyjętym przez Radę Europejską na 
szczycie w dniach 11–12 grudnia 2008 roku (szerzej o tym w rozdziale 9 niniejszej 
monografi i, Rozwój polityki klimatycznej w UE).

Tabela 8. Chronologia kształtowania się wewnętrznego rynku energii UE
Do 1986 Sektor energii zarządzany przez traktat o EWWS i Euratom.
Koniec lat 80. 
i początek lat 90. 
XX w. 

KE zaczyna analizę istniejących monopoli na rynku europejskim i praw 
wyłącznych, uznanych jako zagrożenie dla tworzonego wewnętrznego rynku 
europejskiego w zakresie przepływu dóbr i usług.

1990 
1991
1992

Dyrektywa przesyłu elektryczności wielkich sieci.
Dyrektywa przesyłu gazu wielkich sieci. 
Pierwsza propozycja dyrektywy liberalizacji rynku energii (porażka).

36  An Energy Policy for Europe, 10.01.2007.
37  European Council 8/9 March 2007, Presidency Conclusions, Brussels, 2 May 2007, s. 14, 19.

Bezpieczeństwo dostaw
(dywersyfi kacja, „eksternalizacja”, 
energy acquis communautaire, …)

Cele środowiskowe
(przeciwdziałanie zmianom klimatu, proces 

post-Kioto, EU ETS, wzrost OZE, …) 

Konkurencyjność gospodarcza
(liberalizacja, otwarcie rynków, energia 

jądrowa, niższe ceny energii, …)

Europejska
Polityka

Energetyczna
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1996

1998

1999

2000

I pakiet energetyczny: dyrektywy liberalizujące rynek energii elektrycznej 
(1996) i gazu (1998). 
Utworzenie europejskiego stowarzyszenia zarządców sieci i transportu elektrycz-
ności (ETSO) przez istniejące stowarzyszenie zarządców sieci przesyłu (GRT).
Stworzenie przez KE europejskiego forum we Florencji (energia elektryczna)
i w Madrycie (gaz) w celu rozwinięcia dyskusji nad liberalizacją rynku energii
we WE/UE (w zakresie handlu transgranicznego).
Protokół powołania rady regulatorów europejskich energii (CEER) podpisany 
przez 10 regulatorów energii krajowych.

2003 II pakiet energetyczny: druga seria dyrektyw liberalizujących rynek energii + re-
gulacja warunków dostępu do sieci dla wymiany transgranicznej elektryczności. 
Ofi cjalne powołanie CEER.
Powołanie grupy regulatorów europejskich w dziedzinie energii elektrycznej 
i gazu ERGEG (European Regulators Group for Electricity and Gas) celem 
wsparcia tworzenia wspólnego konkurencyjnego rynku energii (w listopadzie 
2003 r. ERGEG zostaje ofi cjalnym doradcą KE w sprawach energii).

2005 Regulacje dotyczące warunków dostępu do sieci transportu gazu ziemnego.
Utworzenie stowarzyszenia Gas Infrastructure Europe (GIE) reprezentującego 
interesy branży infrastruktury gazowniczej (np. operatorów systemów przesy-
łowych, operatorów systemów magazynowania, terminali LNG) a w ramach 
niego sekcji Gas Transsmission Europe (GTE) reprezentującej m.in. francuskiego 
operatora gazociągów wysokiego ciśnienia GRTgaz. 

2007 DG Konkurencyjność przeprowadza ankietę na temat sektora energetycznego, 
w której wyniku przedstawia propozycję III pakietu energetycznego (wrzesień 
2007 r.) obejmującego propozycję modyfi kacji dyrektyw i reguł dotyczących sektora 
energii elektrycznej i gazu ziemnego, sformalizowanie roli ETSO i GTE (ENTSOE 
i ENTSOG), propozycja powołania agencji współpracy regulatorów energii ACER.

2008 Dziedzina energii zostaje włączona do Traktatu lizbońskiego (kompetencje 
dzielone). Utworzenie w grudniu 2008 r. ENTSO-E.

marzec 2009

2011 

III pakiet energetyczny przyjęty przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) i przez COREPER.
Przyjęcie pakietu przez Radę UE latem 2009 roku.
Transpozycja rozwiązań III pakietu energetycznego do prawodawstwa krajowego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie J.-P. Hansen, J. Percebois, Énergie. Économie et politiques, Ouvertures 
Économiques, de boeck, 2010, s. 373–374.

W ten sposób polityka energetyczna rozwijana od lat 50. XX wieku została spięta 
klamrą trzech celów odnoszących się do trzech polityk: konkurencyjności (wspólny 
rynek), bezpieczeństwa dostaw do WE (polityka energetyczna) i ochrony środowi-
ska w kontekście zrównoważonego rozwoju (polityka klimatyczna)38. Stworzyły one 

38  Por. J.-M. Chevalier, P. Geoff ron, Les nouveau défi s de l’énergie. Climat – Économie – Géopo-
litique, Economica, 2011, s. 217. Potrzebę oparcia współpracy energetycznej na trzech fi larach KE 
artykułowała już w 1997 r., por. dokument Extending the validity of the programme to promote inter-
national cooperation in the energy sector – Synergy. Programme, proposal for a Council Regulation 
(EC), Brussels, 2.10.1997 COM (97) 488 fi nal 97/0251 (CNS), s. 5.
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rdzeń wspólnej polityki energetycznej. Wreszcie po kilku dekadach ewolucji Traktat 
lizboński (który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku) zdefi niował i nadał podsta-
wy prawno-traktatowe polityce energetycznej UE. W lutym 2011 roku przewodni-
czący KE José Manuel Barroso nakreślił nowe priorytety energetyczne w postaci: 
(1) dokończenia tworzenia wewnętrznego rynku energii do 2014 roku, (2) elimina-
cji „wysp energetycznych” do 2015 roku, (3) poprawy efektywności energetycznej, 
(4) zwiększenia koordynacji zewnętrznej polityki energetycznej UE39.

5.3. Podstawy prawno-traktatowe polityki energetycznej
WE/UE

Przełom w  rozwoju WPE UE przyniósł Traktat z  Lizbony (Traktat z  Lizbony 
zmieniający Traktat o Unii Europejskiej (TUE)), i Traktat ustanawiający Wspól-
notę Europejską (TWE), który współpracy w  sektorze energii nadał podstawy 
prawno-traktatowe i  dzięki któremu energia przynależy formalnie do „rodziny 
polityk UE”40. Umieścił on energetykę w centrum europejskich działań i spowo-
dował, że polityka energetyczna stała się dziedziną kompetencji dzielonych mię-
dzy Unią a państwami członkowskimi41. Polityka energetyczna nie jest już sprawą 
wyłącznie administracji krajów państw członkowskich, a  KE uzyskała, chociaż 
wciąż w ograniczony sposób, prawo inicjatywy w tej dziedzinie.

Lista dzielonych kompetencji jest wymieniona w  art. 4 ust. 2 TFUE (Ty-
tuł I Kategorie i dziedziny kompetencji Unii), który wyraźnie określa, że „energia” 
jest jednym z głównych obszarów dzielonej kompetencji. Wprawdzie art. 3 TWE 
wprowadzał pewne zadania Wspólnoty (środki w  dziedzinach energetyki oraz 
tworzenia i rozwijania sieci transeuropejskich), lecz w sposób bardzo ogólnikowy. 
Niektórzy badacze wskazują, że jest to główna zmiana wprowadzona przez Trak-
tat z Lizbony42. Dzięki temu bowiem KE zyskuje uprawnienia do „działania” i ini-
cjowania aktów prawnych w tej dziedzinie. Jest to niezwykle ważne dla rozwoju 
prawa wtórnego UE w obszarze energetyki43.

39  J.M. Barroso, Europejskie… 
40  Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) przemianowano na „Traktat o  funk-

cjonowaniu Unii Europejskiej”. Oba traktaty mają jednakową moc prawną: TUE stanowi instytu-
cjonalno-prawną bazę funkcjonowania UE, TFUE natomiast określa szczegółowe zasady polityk 
unijnych. Traktat amsterdamski (z 2 października 1997 r.) i Traktat nicejski (z 26 lutego 2001 r.) nie 
przyniosły znaczących postępów we wspólnej polityce energetycznej, zachowując status quo w sek-
torze energetycznym.

41  Por. J. Lesourne, Le changement du paysage géopolitique de l’énergie, IFRI, 2011, s. 7.
42  Por. S. Doumblé-Billé, Défi s énergétiques et droit international, Droit International Dossiers, 

2011, s. 204.
43  Ibidem, s. 203.
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Traktat z Lizbony ugruntowuje współpracę energetyczną w obrębie wspólnego 
rynku, dodając do postanowień TFUE długo oczekiwany Tytuł Energetyka (XXI).

Art. 194 ust. 1 TFUE (art. 176a Traktatu z Lizbony)
W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z  uwzględnieniem 
potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska polityka UE w dziedzinie energii ma na celu, 
w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi:

a) zapewnienie funkcjonowania rynku energii,
b) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii,
c) wspieranie efektywności energetycznej i  oszczędności energii i  rozwój nowych 

i odnawialnych form energii,
d) wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii.

Cele określone w  art. 194 ust. 1 TFUE zostały w  istocie rozpowszechnione 
w całym traktacie w różnych obszarach polityk (na przykład rynek wewnętrzny, 
środowisko). Oznacza to, że polityka energetyczna UE w rzeczywistości znalazła 
się pod wpływem innych obszarów współpracy. W konsekwencji „kompetencja 
wspólna” w dziedzinie energii jest realizowana w sposób pośredni przez inne poli-
tyki. Unia Europejska uzyskała wpływ na politykę energetyczną przez swoje kom-
petencje dotyczące „rynku wewnętrznego”, „sieci transeuropejskich”, „środowi-
ska”. Art. 194 TFUE stwarza także podstawy do rozwoju zewnętrznego wymiaru 
polityki energetycznej UE (omówione w rozdziale VII).

Utworzenie jednolitego rynku energii w  ramach jednolitego rynku wewnętrznego zgodnie z  za-
sadą swobodnego przepływu towarów, osób, usług i  kapitału pozwala na eliminację ograniczeń 
ilościowych w celu zapewnienia swobodnej wymiany energii; eliminację dyskryminacji pomiędzy 
eksporterami we Wspólnocie w zakresie zaopatrzenia i zbytu; swobodny przepływ usług w odniesie-
niu do spółek energetycznych świadczących usługi w krajach Wspólnoty; eliminację zniekształceń 
konkurencji; integrację przemysłową w zakresie wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej i paliw 
kopalnych oraz energii ze źródeł odnawialnych.

Bezpieczeństwo państw członkowskich wzmacnia uzupełniony art. 122 ust. 1 
TFUE (dawny art. 100 TWE) dotyczący polityki gospodarczej, który uprawnia 
Radę na wniosek KE do podjęcia działań w „duchu solidarności” w wypadku wy-
stąpienia trudności w zaopatrzeniu w tym w obszarze energii. Zapis „zwłaszcza 
w obszarze energii” został dodany z inicjatywy Polski.

Art. 122 ust.1 TFUE (dawny artykuł 100 TWE)
Bez uszczerbku dla innych procedur przewidzianych w  Traktatach, Rada, na wniosek Komisji, 
może postanowić, w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi, o środkach stosownych 
do sytuacji gospodarczej, w  szczególności w  przypadku wystąpienia poważnych trudności 
w zaopatrzeniu w niektóre produkty, zwłaszcza w obszarze energii.
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Dodatkowo bezpieczeństwo dostaw energii zapewniają mechanizmy współ-
pracy w sytuacjach kryzysowych „w duchu solidarności”, przewidziane w Tytu-
le VII Klauzula solidarności art. 222 ust. 1 pkt b) TFUE, które zobowiązują UE 
do zmobilizowania wszystkich będących w  jej dyspozycji instrumentów w celu 
udzielenia pomocy państwu członkowskiemu w przypadku klęski żywiołowej lub 
katastrofy spowodowanej przez człowieka.

Art. 194 ust. 2 TFUE określił traktatową podstawę prawną (w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej) dla przyjmowania w  ramach acquis communautaire 
regulacji prawa pochodnego UE umożliwiających realizację celów polityki ener-
getycznej44.

Traktat z  Lizbony doprecyzował i  wzmocnił kompetencje UE wobec funk-
cjonowania rynku energetycznego, bezpieczeństwa dostaw energii i  promocji 
efektywności energetycznej i  rozwoju OZE45. Stworzył nowe ramy zarządzania 
sektorem energii, chociaż należy podkreślić, że wciąż są one jeszcze istotnie ogra-
niczone. Tą krytyczną granicą jest prawo państw członkowskich do określenia 
„warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru między róż-
nymi źródłami energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię” (art. 194 
ust. 2 TFUE). Ten wyjątek chroni suwerenność państw członkowskich w aspek-
cie struktury dostaw energii i powoduje, że UE nie ma władzy nad krajowymi 
strukturami energy mix. Warto także odnotować, że Traktat z Lizbony utrzymał 
odrębność EWEA, przez co przeprowadzona reforma miała charakter „kulejący”, 
ograniczając scalenie całego sektora46.

5.4. Ramy instytucjonalne UE odpowiedzialne
za bezpieczeństwo energetyczne

5.4.1. Instytucje unijne 

18 lutego 2010 roku przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso 
ogłosił decyzję o  poszerzeniu kompetencji Günthera Oettingera, komisarza ds. 
energii, o sprawy zewnętrznej polityki energetycznej Unii. Jednocześnie w struk-
turze KE utworzono nową dyrekcję generalną ds. klimatu (DG CLIMA) oraz po-
dzielono dyrekcję generalną DG TREN (ds. transportu i energii) na DG ENER 
(energia) i DG MOVE (transport). W skład DG ENER, nadzorowanej przez Gün-
thera Oettingera, włączony został zespół ds. energetycznej polityki zagranicznej, 

44  Działania, które obejmują „charakter fi skalny”, będą ustalone przez Radę jednomyślnie.
45  A. Gusev, Eu-Russia Energy Relations aft er the Lisbon Treaty, 2011, s. 11–10.
46  J. Barcz, Zasadnicze reformy strukturalne ustroju Unii Europejskiej [w:] Traktat z  Lizbony. 

Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej (red. J. Barcz), UKIE, Warszawa 2008, s. 61.
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podlegający dotąd dyrektoriatowi ds. stosunków zewnętrznych47. Takie rozszerze-
nie kompetencji komisarza ds. energii stanowi istotne wzmocnienie jego pozycji 
wobec Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeń-
stwa. Rozdzielenie energii od transportu potwierdza wzrost rangi współpracy 
energetycznej w UE i jest istotnym krokiem w kierunku jej uwspólnotowienia.

5.4.1.1. Dyrekcja Generalna ds. Energii (DG ENER)

DG ENER odpowiada za opracowywanie i wprowadzanie w życie europejskich 
polityk w dziedzinie energii przez: 

 – przyczynianie się do utworzenia konkurencyjnego rynku energii,
 – promowanie zrównoważonej produkcji energii, jej transportu i konsumpcji,
 – poprawę warunków bezpiecznego zaopatrzenia w energię w duchu solidar-
ności między państwami członkowskimi48.

Budowanie wewnętrznego rynku energii obejmuje między innymi wdrażanie 
dyrektyw liberalizujących sektor elektryczny i gazowy, likwidację „wąskich gar-
deł” i przeciążeń sieci przesyłowych, połączenie głównych sieci transeuropejskich, 
zapewnienie płynnego przesyłu energii, rozwój odnawialnych źródeł energii, pro-
mocję i realizację zewnętrznej polityki energetycznej UE. DG ENER monitoruje 
ponadto realizację obowiązującego prawa UE i przedstawia nowe wnioski legi-
slacyjne. Poszerzenie zakresu odpowiedzialności DG ENER o zewnętrzną polity-
kę energetyczną wzmacnia kompetencje unijnego komisarza ds. energii, zapew-
niając mu bezpośredni wpływ na kształtowanie stosunków energetycznych UE 
w tym obszarze.

DG ENER jest wspomagana przez ekspertów Agencji Wykonawczej ds. Kon-
kurencyjności i Innowacji (EACI), Agencji Dostaw Euratom (ESA) oraz Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

5.4.1.2. Rada UE

W Radzie Unii Europejskiej funkcjonuje formacja ds. transportu, telekomunika-
cji i energii (Transport, Telecommunications and Energy Council – TTE), która od-
zwierciedla zasadniczą rolę państw członkowskich w procesie decyzyjnym w za-
kresie polityki energetycznej49. Rada działa na rzecz ustanowienia ram prawnych 
dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania konkurencyjnego rynku wewnętrz-
nego energii z uwzględnieniem celów bezpieczeństwa dostaw i wystarczających 
połączeń między państwami członkowskimi. TTE rozważa nowe propozycje do-
tyczące transeuropejskich sieci energetycznych oraz promocji odnawialnych źró-
deł energii.

47  Commission creates two new Directorates-General for Energy and Climate Action, Press Re-
leases Rapid, Brussels, 17 February 2010.

48  DG ENER, http://ec.europa.eu/dgs/energy/mission_en.htm (dostęp: 31.07.2012).
49  Transport, Telecommunications and Energy Council – TTE.
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5.4.1.3. Rola Parlamentu Europejskiego

W Parlamencie Europejskim Komisja ITER, Industry, Research and Energy (przemysł, 
badania i energia) uczestniczy w procesie legislacyjnym w zakresie środków wspól-
notowych dotyczących ogólnie polityki energetycznej, bezpieczeństwa zaopatrzenia 
w energię i efektywności energetycznej, w tym także tworzenia i rozwoju sieci transeu-
ropejskich w sektorze infrastruktury energetyki i bezpieczeństwa nuklearnego.

5.4.2. Unijne agencje wspierające

5.4.2.1. Agencja Dostaw Euratom

Agencja Dostaw Euratom (Euratom Supply Agency – ESA) została utworzona na
mocy TEWEA. Zaczęła funkcjonować 1 czerwca 1960 roku. Agencja realizuje polity-
kę UE związaną z dostawami materiałów jądrowych i jest stroną zamówień, pełni rów-
nież funkcje badawczo-rozwojowe. Agencja dostarcza uczestnikom wspólnego rynku 
atomowego wiedzę fachową, informacje na wszelkie tematy związane z funkcjono-
waniem rynku jądrowego, obserwując go50. Agencja dysponuje prawem pierwokupu 
rud, materiałów źródłowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych (na przykład 
wzbogaconego uranu, plutonu) wyprodukowanych na terenie państw członkowskich 
oraz wyłącznym prawem do zawierania umów na ich dostawy spoza Wspólnoty 
(art. 52, art. 57 TEWEA)51. ESA monitoruje transakcje dotyczące usług w dziedzi-
nie jądrowego cyklu paliwowego (wzbogacania, konwersji i produkcji paliwa), przy 
czym jest nadzorowana przez Komisję Europejską, która posiada prawo weta w sto-
sunku do wszystkich decyzji agencji52. Agencja ma swoją siedzibę w Luksemburgu.

5.4.2.2. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji

W grudniu 2003 roku Komisja Europejska ustanowiła Agencję Wykonawczą ds. 
Konkurencyjności i Innowacji (Executive Agency for Competitiveness and Innova-
tion – EACI), która w jej imieniu ma skutecznie zarządzać unijnymi programami 
fi nansowania oraz inicjatywami w tych dziedzinach innowacji technologicznych 
w sektorze energii, technologii ekologicznych, które są wsparciem dla przedsię-
biorstw przyjaznych środowisku53. Agencja podlega czterem dyrekcjom general-
nym Komisji, w tym DG ds. Energii (ENER).

50  Conclusion of supply contracts, Euratom Supply Agency, http://ec.europa.eu/euratom/proce-
dures.html (dostęp: 15.06.2012).

51  Mission Statement, Euratom Supply Agency. Na mocy decyzji Rady z dnia 2 lutego 2008 r. 
agencji powierzono nowe zadanie obejmujące utworzenie obserwatorium rynku jądrowego.

52  Agencja Dostaw Euratomu, http://europa.eu/legislation_summaries/energy/nuclear_energy/
l27052_pl.htm (dostęp: 15.04.2012).

53  Commission Decision of 23 December 2003 setting up an executive agency, the ‘Intelligent 
Energy Executive Agency’, to manage Community action in the fi eld of energy in application of 
Council Regulation (EC) No. 58/2003.
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5.4.2.3. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

Komisja Europejska w ramach postanowień wchodzących w skład trzeciego pa-
kietu liberalizacyjnego, celem wzmocnienia uprawnień regulacyjnych oraz zli-
kwidowania luk w uregulowaniach w zakresie projektów dotyczących rurociągów 
transgranicznych, zaproponowała utworzenie odrębnej unijnej agencji na pozio-
mie ponadnarodowym54. Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER)55 rozpoczę-
ła funkcjonowanie 3 marca 2011 roku w Lublanie i zastąpiła ERGEG, który został 
rozwiązany 1 lipca 2011 roku56.

Zadaniem ACER jako organu regulacyjnego UE jest wspieranie krajowych re-
gulatorów i  KE w  wykonywaniu ich zadań na poziomie unijnym. Agencja jest 
odpowiedzialna między innymi za:

 – wspieranie współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi na 
szczeblu regionalnym i wspólnotowym,

 – monitorowanie postępu w realizacji długoletnich planów rozwoju sieci,
 – monitorowanie rynku wewnętrznego energii elektrycznej i  gazu ziemnego, 

w szczególności cen detalicznych energii elektrycznej i gazu, dostępu do sieci, 
w tym dla energii elektrycznej z OZE, oraz przestrzeganie praw konsumentów,

 – monitorowanie współpracy regionalnej między operatorami systemów 
przesyłowych,

 – wdrażanie wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych.
Agencja jest niezależnym organem Unii posiadającym osobowość prawną 

oraz autonomię administracyjną i fi nansową. Jako organ nadzoru pełniący funk-
cję doradztwa ogólnego, Agencja przedstawia Komisji zalecenia dotyczące regula-
cji rynku i wydaje niewiążące „wytyczne ramowe” w zakresie priorytetów rozwoju 
infrastruktury przesyłowej (wiążące decyzje tylko w ograniczonych obszarach). 
Wobec sprzeciwu niektórych państw dotychczas nie uzyskała ona szerszych kom-
petencji decyzyjnych, w konsekwencji weryfi kacja transakcji (na przykład zakupu 
sieci przesyłowych przez inwestorów spoza UE) nadal pozostaje w gestii krajo-
wych regulatorów57. Zwiększenie roli agencji w zakresie systemów licencjonowa-
nia poprawiłoby kontrolę nad strategicznymi aktywami i  zapewniło lepszą ko-
ordynację transgranicznych planów inwestycyjnych. Stworzenie mechanizmów 
skutecznego nadzoru na poziomie europejskim nad projektami przejęć i  fuzji 

54  ACER, http://acernet.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME (dostęp: 15.03.2012).
55  Regulations Regulation (Ec) No. 713/2009 Of Th e European Parliament And Of Th e Council 

of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators.
56  Europejski Organ Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu (European Regulators Group for Elec-

tricity and Gas – ERGEG) – stowarzyszenie koordynacji narodowych regulatorów – stał się ciałem 
doradczym KE (decyzja 2003/796/WE) w zakresie rynku wewnętrznego energii.

57  Por. N. Ahner, J.-M. Glachant, A. de Hauteclocque, Legal Feasibility of Schengen-like Agree-
ments in European Energy Policy: Th e Cases of Nuclear Cooperation and Gas Security of Supply, Policy 
Brief, European University Institute, June 2010, s. 1.
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w państwach członkowskich pozwoliłoby zabezpieczyć możliwość przejmowania 
sieci przesyłowych krajów UE przez „niechcianych” inwestorów spoza Wspólno-
ty58. Wzmocnienie kompetencji ACER wobec regulatorów narodowych byłoby na 
korzyść jednolitego rynku energii.

5.4.3. Organizacje zintegrowane i podmioty współpracujące

5.4.3.1. Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej/Gazu 
(ENTSO-E/G) czuwa nad dokończeniem budowy rynku wewnętrznego ener-
gii oraz nad handlem transgranicznym59. Komisja Europejska pozostaje w ścisłej 
współpracy z ENTSO-E/G60. Obie europejskie sieci operatorów systemów przesyło-
wych (ENTSO – elektryczności i gazu) wspólnie z ACER opracowują szczegółowe 
przepisy regulujące dostęp do sieci i kodeksy techniczne oraz zapewniają koordyna-
cję funkcjonowania sieci przez wymianę informacji operacyjnych i rozwój wspól-
nych norm i procedur dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji nadzwyczajnych.

5.4.3.2. Rada Europejskich Regulatorów Energii

Poza ramami instytucjonalnymi UE funkcjonuje Council of European Energy Re-
gulators (CEER), która jest niezależnym, dobrowolnym stowarzyszeniem zrzesza-
jącym narodowych regulatorów61. Główne zadania CEER to wspieranie rozwoju 
konkurencyjnego jednolitego rynku energii elektrycznej i gazu w Europie. Rada 
regulatorów stanowi platformę współpracy oraz wymiany informacji i  najlep-
szych praktyk pomiędzy europejskimi organami regulacyjnymi. W  sprawach 
wspólnotowej polityki energetycznej CEER ściśle współpracuje z ACER.

Ważne miejsce zajmują także pozarządowe organizacje ekologiczne – odgry-
wają znaczącą rolę w sprawach związanych z energią i są konsultowane przez in-
stytucje UE.

58  ACER would not have any direct regulatory authority at national or European level accord-
ing to the Commission’s proposal [w:] Regulators doubtful over EU energy agency, 25.01.2008, ACER; 
EurActiv, http://www.euractiv.com/en/energy/regulators-doubtful-eu-energy-agency/article-169850 
(dostęp: 13.05.2011).

59  Th e European Network of Transmission System Operators for Electricity, https://www.entsoe.
eu; Th e European Network of Transmission System Operators for Gas, http://www.entsog.eu (dostęp: 
6.04.2012).

60  Komisja utworzyła (1 lipca 2009 r.) nowy organ koordynacji europejskiej zarządców sieci 
przesyłowych (ENTSO – Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej) 
przez połączenie działań podejmowanych przez Unię ds. Koordynacji Przesyłu Energii Elektrycznej 
(UCTE) o ETSO (European Transmission System Operators). Od 3 marca 2011 r. obie organizacje 
ENTSO-E/G działają na podstawie rozporządzeń PE i Rady (WE) nr 714/2009 oraz nr 715/2009.

61  Th e Council of European Energy Regulators, http://www.energy-regulators.eu (dostęp: 
7.04.2012).
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5.5.  „Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo”, 
czyli bezpieczeństwo dostaw i infrastruktury

Fizyczne scalenie infrastruktury przesyłu energii jest podstawowym warunkiem 
istnienia ogólnoeuropejskiego rynku prądu elektrycznego i gazu. Główną słabością 
sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego energii jest brak fi zycznej trans-
granicznej infrastruktury sieci przesyłowych energii. Zachodnioeuropejska sieć 
bardzo się rozwinęła po II wojnie światowej, potrzeba zintegrowania infrastruktury 
energetycznej w  skali kontynentu pogłębiła się jednak wraz z  rozszerzeniem UE 
na Wschód62. Wspólny europejski rynek wymaga transnarodowych sieci, zharmo-
nizowanych regulacji oraz wspólnego zarządzania siecią. Żaden z tych elementów 
obecnie nie istnieje, a funkcję tę próbuje pełnić ACER63. Brak infrastruktury izoluje 
kraje członkowskie i regiony, sprawiając, że postrzegają one problemy energetycz-
ne w kategoriach ich własnego bezpieczeństwa narodowego, dodatkowo pozwala 
„grać” ceną i  utrudnia reagowanie w  sytuacjach kryzysowych. Tylko 3% energii 
elektrycznej w UE jest przedmiotem handlu transgranicznego, a kilka regionów na-
dal nie ma połączeń z resztą UE64. W konsekwencji nie są poddane presji konkuren-
cji potencjalnych dostawców energii z innych państw członkowskich.

5.5.1. Rozwój transeuropejskiej infrastruktury przesyłu surowców

Podstawy traktatowe fi zycznych połączeń infrastrukturalnych określił TWE, któ-
ry w art. 154–156, Tytuł XV Sieci transeuropejskie (obecnie art. 170–172 TFUE, 
Tytuł XVI) zdefi niował politykę ogólnoeuropejskich sieci energetycznych (Trans-
-European Networks Policy) i ich wkład w budowę rynku wewnętrznego.

Art. 170 TFUE (dawny art. 154 TWE) 
(...) Unia przyczynia się do ustanowienia i  rozwoju sieci transeuropejskich w  infrastrukturach 
transportu, telekomunikacji i  energetyki, (…) uwzględnia ona w  szczególności potrzebę łączenia 
wysp, regionów zamkniętych i peryferyjnych z centralnymi regionami.

Współpraca na poziomie UE w zakresie wspólnych projektów rurociągów jest 
utrudniona ze względu na zróżnicowaną strukturę dywersyfi kacji dostaw w po-

62  M. Jauréguy-Naudin, Une Électricité, s. 179. Istniejąca sieć połączeń elektroenergetycznych 
z Belgią, Niemcami i Szwajcarią pozwalała Francji już w latach 1937–1939 na zapewnienie około 5% 
swojego zapotrzebowania. 

63  W 1951 r. osiem krajów (Francja, Włochy, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia, Holandia 
i  Luksemburg) było stowarzyszonych w  Unii ds. Koordynacji Produkcji i  Przesyłu Energii Elek-
trycznej (Union pour la coordination de la production et du transport de l’électricité – UCPTE, później 
Unia ds. Koordynacji Przesyłu Energii Elektrycznej – UCTE).

64 J.M. Barroso, Europejskie priorytety...
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szczególnych państwach oraz niezharmonizowane założenia i  cele krajowych 
polityk energetycznych. Wraz z postępem idei stworzenia wspólnego rynku KE 
zaczęła przywiązywać większą wagę do fi zycznego scalania rynków „klamrami 
rurociągów/interkonektorów”. W komunikacie do PE i Rady z 19 stycznia 1994 
roku, Community guidelines on trans-european energy networks, Komisja Euro-
pejska podkreśla, że „rozwój sieci energetycznych jest wciąż kształtowany przez 
wymiar narodowy celem osiągnięcia niezależności na poziomie kraju, co nie jest 
kompatybilne z postępem w kierunku (…) budowy wspólnego rynku”65.

Podejmując działania w zakresie rozwoju transeuropejskich sieci energetycz-
nych, decyzją 1047/97/WE Parlamentu i Rady z 29 maja 1997 roku przyjęto serię 
wytycznych dotyczących transeuropejskich energetycznych sieci przesyłowych
(w tym załącznik obejmujący listę 74 projektów transgranicznych wspólnego za-
interesowania)66. We wrześniu 1998 roku KE zaproponowała kolejnych 19 projek-
tów infrastrukturalnych (sieci elektrycznych i gazowych)67.

Decyzja 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 września 2006 
roku o wsparciu i  rozwoju transeuropejskich projektów energetycznych określa 
wytyczne dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz 
projektów priorytetowych (projects of European interest) w zakresie transeuropej-
skich sieci elektroenergetycznych i gazowych (Trans-European Networks for Ener-
gy – TEN-E)68. W styczniu 2007 roku KE zaprezentowała plan priorytetowych po-
łączeń międzysieciowych (Priority Interconnection Plan) określający 42 projekty 
infrastrukturalne wspólnego zainteresowania UE69.

W Zielonej Księdze z listopada 2008 roku Komisja podkreśla, że UE powin-
na mieć możliwość „interwencji lub mediacji w przypadku, gdy strony publiczne 
i  prywatne nie są w  stanie realizować podstawowych projektów o  skutkach na 
skalę europejską”70. KE podkreśla, że interes publiczny może wymagać interwen-
cji w sytuacji, gdy nie sprawdzają się mechanizmy rynkowe.

65  Community guidelines on trans-European energy networks, COM (93) 685 fi nal Brussels, 
19.01.1994, Proposal for a EP and Council decision 94/0009 (COD) laying down a series of guidelines 
on trans-European energy networks, Proposal for a Council decision 94/0010 (SYN) laying down a se-
ries of measures aimed at creating a more favourable context for the development of trans-European 
networks in the energy sector, s. 4.

66  Decision No. 1047/97/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 
amending Decision No. 1254/96/EC laying down a series of guidelines for trans-European energy net-
works, Offi  cial Journal L 152, 11.06.1997.

67  Proposal for European Parliament and Council Decision amending Decision No. 1254/96/EC 
laying down a series of guidelines for trans-European energy networks, 30.09.1998 COM (1998) 542 
fi nal 98/0284 (COD), s. 3.

68  Decision No. 1364/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 
2006 laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decision 96/391/EC 
and Decision No. 1229/2003/EC, Offi  cial Journal L 262, Brussels, 22.09.2006.

69  Priority interconnection plan, COM (2006) 846 fi nal, Brussels, 10.01.2007.
70  Green Paper Towards a Secure, Sustainable and Competitive European Energy Network, Brus-

sels, 13.11.2008, COM (2008) 782 fi nal, s. 3.
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Projekty wspólnego zainteresowania traktowane są priorytetowo przy przy-
znawaniu wspólnotowej pomocy fi nansowej71. W celu wsparcia realizacji niezbęd-
nych inwestycji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (wsparcie priorytetowych 
projektów w dziedzinie energii, transportu i cyfrowej infrastruktury) 19 paździer-
nika 2011 roku KE zaproponowała przeznaczenie na rozwój transeuropejskich 
projektów z  zakresu infrastruktury energetycznej 9,1 mld euro do 2020 roku72. 
Dzięki lepszym połączeniom wzajemnym nastąpi dalszy rozwój wewnętrznego 
rynku energetycznego, co z  kolei poprawi bezpieczeństwo dostaw i  możliwości 
przesyłu energii ze źródeł odnawialnych w całej Europie (zakłada się udział in-
westorów prywatnych), przy czym koszty modernizacji europejskich sieci ener-
getycznych (elektrycznych i  gazowych) KE oszacowała do 2020 roku na około
200 mld euro73.

Odrębnym zagadnieniem jest ochrona infrastruktury energetycznej w  UE. 
W  tym celu Komisja powołała Europejski Program dla Ochrony Infrastruktury 
Krytycznej (European Programme for Critical Infrastructure Protection – EPCIP).
Został on zapoczątkowany w listopadzie 2005 roku jako odpowiedź na zamachy 
w Madrycie z 11 marca 2004 roku. Od tego czasu europejskie instytucje podjęły 
prace nad przyjęciem pakietu inicjatyw w celu ochrony krytycznej infrastruktury.

W 2006 roku KE zaproponowała opracowanie wykazu elementów europej-
skiej infrastruktury krytycznej74. Powyższe działania zaowocowały przyjęciem 
dyrektywy Rady 2008/114/EC (8.12.2008) dotyczącej identyfi kacji i wyznaczania 
krytycznej infrastruktury i oceny konieczności poprawy jej ochrony (w tym za-
opatrzenia w  energię i  paliwa). Artykuł 2b dyrektywy defi niuje Europejską In-
frastrukturę Krytyczną (European Critical Infrastructure – ECI) jako „infrastruk-
turę zlokalizowaną w kraju członkowskim, której awaria lub zniszczenie będzie 
mieć znaczący wpływ na co najmniej dwa kraje członkowskie”, i  obejmuje in-
frastrukturę elektryczną, ropociągi, gazociągi i cały sektor transportowy (drogi, 
koleje, transport morski i lotniczy)75. Dyrektywa określa mechanizmy zarządza-
nia w sytuacji krytycznej, a odpowiedzialność za ochronę krajowych części in-
frastruktury krytycznej nakłada na państwa członkowskie i operatorów systemu
przesyłu.

71  Council Regulation (EC) No. 2236/95 of 18 September 1995 laying down general rules for the 
granting of Community fi nancial aid in the fi eld of trans-European networks, Offi  cial Journal L 228, 
23.09.1995.

72  Instrument „Łącząc Europę”: Komisja przyjmuje plan przewidujący 50 mld euro na rozbudowę sie-
ci europejskich, 19.10.2011, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1200_pl.htm (dostęp: 2.03.2012).

73  Proposal for a Regulation of Th e European Parliament and of Th e Council establishing the Con-
necting Europe Facility, Brussels, 19.10.2011, COM (2011) 665, s. 2.

74  Communication from the Commission on a European Programme for Critical Infrastructure 
Protection, COM (786) fi nal.

75  Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identifi cation and designation of 
European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection, Offi  cial 
Journal L 345, 23.12.2008.
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Dodatkowym instrumentem jest tworzony system ostrzegania o zagrożeniach 
dla infrastruktury krytycznej (Critical Infrastructure Warning Information Net-
work – CIWIN), którego zadaniem jest monitorowanie sytuacji i zbieranie infor-
macji, tak by zapewnić wczesne ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach bezpie-
czeństwa dostaw76.

5.5.2. Regulacje na rzecz bezpieczeństwa dostaw i w sytuacjach 
kryzysowych

Celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na wypadek zakłóceń w do-
stawach prawodawstwo pochodne wzmacnia zdolności przesyłu, magazynowania 
i reagowania przez między innymi następujące regulacje wspólnotowe:

1) Dyrektywa 2005/89/WE PE i Rady z dnia 18 stycznia 2006 roku dotyczą-
ca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elek-
trycznej i  inwestycji infrastrukturalnych (między innymi zobowiązująca 
do zapewnienia rezerwowych zdolności przesyłowych i wytwórczych oraz 
tworzenia rynków hurtowych o dużej płynności77); 

2) Dyrektywa 2009/119/WE (obowiązuje od dnia 31 grudnia 2012 roku) na-
kładająca obowiązek utrzymywania minimalnych poziomów rezerw strate-
gicznych ropy (co najmniej 90 dni średniego dziennego przywozu netto lub 
61 dni średniego dziennego zużycia krajowego w zależności od tego, który 
wskaźnik jest większy)78;

3) Rozporządzenie (UE) 994/2010 z dnia 20 października 2010 roku w spra-
wie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego79.

76  Critical Infrastructure Warning Information Network European Parliament legislative reso-
lution of 22 April 2009 on the proposal for a Council decision on a Critical Infrastructure Warning 
Information Network (CIWIN) (COM (2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200 (CNS), Offi  cial 
Journal C 184 E, 8.07.2010.

77  Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of Th e Council of 18 January 2006 concern-
ing measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment, L 33/22, 4.02.2006.

78  Już w  1968 r. została przyjęta dyrektywa 68/414/EWG wprowadzająca dla państw człon-
kowskich obowiązek ustanowienia i  utrzymywania strategicznych rezerw ropy naft owej. Kolejne 
dyrektywy (72/425/EWG; 98/93/WE; 2006/67/WE) zwiększały obowiązkową wielkość zapasów 
i ujednolicały obowiązujące przepisy.

79  Regulations Regulation (EU) No. 994/2010 of the European Parliament and of Th e Council of 20 
October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 
2004/67/EC, L 295/1, 12.11.2010. Ramy prawne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 
gazu oraz właściwego funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu w wypadku zakłóceń w dosta-
wach gazu po raz pierwszy ustanowiono na szczeblu Wspólnoty na mocy dyrektywy Rady 2004/67/
WE, która ustanowiła Grupę Koordynacyjną ds. Gazu o kompetencjach doradczo-monitorujących 
przy KE. Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2011 r. (Dziennik Urzędowy C 236, 12/08/2011 P. 0010 
– 0012), określająca skład i zasady działania Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu i uchylająca decyzję 
Komisji 2006/791/WE z dnia 7 listopada 2006 r. określającą skład Grupy Koordynującej ds. Gazu.
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Rozporządzenie 994/2010 zakłada podział kompetencji pomiędzy przedsiębior-
stwa gazowe, kraje członkowskie i Komisję Europejską, defi niując mechanizmy zapo-
biegania i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wprowadzenie stanu kryzysowego 
należeć będzie do KE, która ogłosi stan kryzysowy na poziomie UE lub w odniesie-
niu do danego regionu, gdy zwrócą się o to władze dwóch państw członkowskich 
(art. 10)80. Rozporządzenie zakazuje również zawierania umów o dostawę surow-
ca z tak zwaną klauzulą przeznaczenia (co umożliwi reeksport gazu)81. Regulacja 
kładzie nacisk na rozbudowę infrastruktury umożliwiającej odwrócenie przepływu 
gazu oraz rozbudowę magazynów. „Rozporządzenie jest ważnym krokiem, by spra-
wić, że każde gospodarstwo domowe będzie miało zapewniony gaz nawet w przy-
padku zakłóceń w dostawach” – oświadczył po niemal jednomyślnym głosowaniu 
unijny komisarz ds. energii Günther Oettinger82. Równolegle wzmocnienie rynku 
wewnętrznego gazu będzie się odbywać przez systematyczne tworzenie europejskich 
hubów i węzłów gazowych. Rozwinie to wewnętrzny system handlu gazem oraz bę-
dzie sprzyjać przepływowi surowca między subregionami (infrastruktura przesyło-
wa między hubami, a nie między siecią dystrybucji międzypaństwowej)83.

5.6. Budowa wspólnego rynku energetycznego wewnątrz UE

Wyzwanie energetyczne jest rzeczywiście jednym
 z największych testów Europy. 

Günther H. Oettinger 
wypowiedź dotycząca prac przygotowawczych 

Towards a new Energy Strategy 
for Europe 2011–2020, 

Bruksela, wrzesień 2010 

5.6.1. Uwarunkowania liberalizacji sektora energetycznego w WE/UE

Inicjatywy współpracy energetycznej legły u podstaw procesu integracji europej-
skiej, mimo to poza regulacją sektora węglowego i przemysłu energetyki jądrowej 
do połowy lat 80. XX wieku kooperacja energetyczna państw członkowskich Wspól-

80  Rozporządzenie zastąpiło dotychczasowy mechanizm, który mówił o  uruchomieniu tzw. 
klauzuli solidarności energetycznej w momencie, gdy dostawy surowca do regionu spadną o co naj-
mniej 10% dziennych dostaw do regionu.

81  Motyw 45 Rozporządzenia 994/2010; por. Oświadczenie Komisji w  sprawie konkurencji 
w  odniesieniu do motywu 45, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P7-TA-2010-0322+0+DOC+XML+V0//PL (dostęp: 15.09.2012).

82  Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w  sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu, PAP, 
21.09.2010.

83 Por. L. Parmigiani, Gas Routes..., s. 19.
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noty nie była pogłębiona. Mierząc się z tendencjami silnej ingerencji w sektor ener-
getyczny przez rządy narodowe, Komisja Europejska dążyła do liberalizacji określo-
nych obszarów gospodarczych, wprowadzając dodatkowe uregulowania mające na 
celu zapewnienie odbiorcom usług efektywnie funkcjonującego Jednolitego Rynku 
Europejskiego oraz ustanawiające reguły konkurencji oparte na procesie „otwarcia” 
rynków (energii elektrycznej i gazu ziemnego). W Europie sektor energetyczny, ze 
względu na szczególne znaczenie, bardzo długo bronił się przed wprowadzeniem 
mechanizmu rynkowego. Do połowy lat 80. nie podejmowano żadnych reform, 
chroniąc monopol energetyczny84. Dopiero w 1986 roku na mocy Jednolitego Aktu 
Europejskiego Komisja uzyskała prawny i polityczny mandat do deregulacji mo-
nopoli85. Niezależnie od modeli rynków narodowych KE dążyła do wprowadzenia 
wspólnego europejskiego rynku gazu i energii elektrycznej, otwartego na ogólnoeu-
ropejską konkurencję, nieograniczoną do dominujących podmiotów narodowych. 
Europejska liberalizacja rynku energii, oparta na rozległych prawnych reformach 
sektora, objęła scalenie odrębnych krajowych rynków energii86.

Urzeczywistnienie tego celu wymagało usunięcia licznych przeszkód i  barier 
w  handlu, zbliżenia polityki podatkowej i  cenowej, a  także zapewnienia fi zycznych 
możliwości przesyłu energii. Prace Komisji były oparte na założeniu, że nowy rynek 
energii poprawi bezpieczeństwo dostaw i zwiększy efektywność oraz konkurencyjność.

Od początku lat 90. XX wieku KE przyspieszyła tworzenie wspólnego ryn-
ku energii elektrycznej i gazu ziemnego, rozpoznając, że ukończenie IEM nadal
ograniczają87:

– wysoki poziom koncentracji, faworyzujący niektóre dominujące fi rmy,
– wysoki stopnień integracji pionowej przedsiębiorstw,
– rozdrobniony rynek europejski funkcjonujący w granicach państw narodo-

wych.
W 1991 roku komisarz ds. energii, Antonio Cardoso e Cunha, zalecił całkowi-

tą liberalizację sektora energii88. W rezultacie Komisja, będąc siłą napędową pro-
cesu reform, doprowadziła do przyjęcia kolejno trzech pakietów środków ustawo-

84  Energia jest usługą typu sieciowego, wymagającą rozległej regulacji, stąd istnienie pewnych 
naturalnych monopoli wynika z fi zycznych ograniczeń w przesyłaniu energii elektrycznej i gazu, 
który wymaga sieci przesyłu wysokich napięć lub wysokiego ciśnienia z miejsca wytworzenia do 
dystrybutorów, które w dalszej kolejności rozprowadzają prąd elektryczny do odbiorców za pomocą 
linii niskich napięć.

85  T. Veyrenc, Energie: où va l’Europe?, Paris techReview, 21.09.2011, http://www.paristechre-
view.com/2011/09/21/energie-europe (dostęp 2.02.2012).

86  Reforma rynku w Europie rozpoczęła się od brytyjskich doświadczeń i zmiany organizacji 
rynku zainspirowanej strategią energetyczną UE.

87  Por. M. Derdevet, L’Europe en panne d’énergie. Pour une politique énergétique commune, Des-
cartes & Cie, 2009, s. 105.

88 Ibidem, s. 112. W latach 90. XX w. w celu budowy jednolitego rynku energetycznego Komisja 
przygotowała dyrektywy dotyczące przejrzystości cen (90/377/EWG), tranzytu energii elektrycznej 
(90/547/EWG) i przesyłu gazu ziemnego (91/296/EWG), tworząc ramy dla transgranicznego han-
dlu energią elektryczną i gazem między państwami członkowskimi.
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dawczych (1996–1998, 2003 i 2009, por. zał., tab. III), reorganizując „tradycyjny 
model” organizacji rynku przez:

– rozdzielenie działalności publicznych podmiotów (przesyłu energii i dys-
trybucji detalicznej od wytwarzania/dostaw) z  jednoczesnym otwarciem 
rynku na konkurencję,

– wprowadzenie specjalnych zasad dostępu stron trzecich i zwiększenie stop-
nia regulacji sektora przez jednostki niezależne od rządów krajowych,

– przyspieszenie prac nad zbudowaniem sieci infrastruktury krytycznej89.
Komisja i Europejski Trybunał Sprawiedliwości oparły się wówczas na zało-

żeniu, że energia jest towarem (tak jak inne produkty lub usługi) podlegającym 
prawom wspólnego rynku. Handel energią powinien się zatem odbywać na ta-
kich samych zasadach jak handel innymi produktami, a jej cenę winny określać 
siły rynkowe, czyli relacje między popytem a  podażą90. Zdefi niowanie energii 
jako towaru umożliwiło zastosowanie wobec sektora energii przepisów gwaran-
tujących swobodny przepływ towarów91. Otwarło też możliwości interwencji 
Komisji celem promowania konkurencyjności, przejrzystości cen i  zwiększe-
nia skali obrotu transgranicznego. W  konsekwencji Komisja w  obszarze rynku 
gazu i  energii elektrycznej oparła swoje działania na kompetencjach Wspólno-
ty wynikających z prawa do regulacji rynku wewnętrznego i  innych polityk, na 
przykład polityka konkurencyjności (art. 81, 82, 85 TWE, obecnie art. 101, 102, 
105 TFUE) obejmowała zakaz praktyk i  porozumień ograniczających konku-
rencję, zakaz nadużywania pozycji dominującej, przewidywała działania anty-
trustowe, w  tym kontrolę koncentracji i  kontrolę pomocy państwa). Dotyczyło 
to także polityki transportowej i przemysłowej92. Decyzja KE z 16 stycznia 1991 
roku Ijssel Centrale w  sprawie holenderskich spółek energetycznych przypo-
mniała, że sektor energii elektrycznej jest poddany prawu konkurencji tak jak 
inne sektory93. Instrumenty te pozwalały walczyć z koncentracją przemysłu wo-
kół europejskich oligopoli, w szczególności w sektorze gazu ziemnego i energii
elektrycznej94.

89  T. Veyrenc, Energie...
90  Case C-7/68, Commission v Italy [1968] ECR 1–633, 642; Coista v Enel, Case 6/64, [1964] 

ERC 585; Almeto Gemeente v NV Energiebedriff  C 393/92 [1994] ECR I-1447, inne: Commis-
sion v France C 157/94 [1997] ECR I-5815; Commission v Italian Republic C 158/94; Commission
v France C159/94; Commission v Spain, C160 /94 [1997] ECR I-5699.

91  We Francji prawnicy długo debatowali, czy należy uznać energię jako dobro w świetle prze-
pisów prawa cywilnego.

92  Zasada swobodnego przepływu (towarów i usług) może być w szczególnych przypadkach 
objęta wyłączeniami w sytuacji wykonywania usług o charakterze zobowiązań publicznych (art. 87, 
art. 88 TW, obecnie art. 107, art. 108 TFUE).

93  91/50/EEC: Commission Decision of 16 January 1991 relating to a proceeding under Article 85 
of the EEC Treaty (IV/32.732 – IJsselcentrale and others), Offi  cial Journal L 028, 02/02/1991; por.
J.-P. Hansen, J. Percebois, Énergie..., s. 365.

94 J.-M. Chevalier, J. Percebois, Gaz et électricité: un défi  pour l’Europe et la France..., s. 19.
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Niechęć rządów państw członkowskich związana z liberalizacją sektora energe-
tycznego i przeniesieniem kompetencji w tej dziedzinie na poziom unijny wynikała 
z obawy o utratę kontroli nad krajowymi sektorami energetycznymi. Niektóre kraje 
członkowskie – jak ocenił były komisarz ds. energii Andris Piebalgs – opierały się 
naciskom KE budowy w pełni zintegrowanego rynku i przyjmowały takie regulacje 
wewnętrzne, które uniemożliwiały wymianę transgraniczną, tym samym odcinając 
się od wolnego przepływu gazu (na przykład zamiana umów długoterminowych 
z klauzulą „bierz lub płać” na umowy krótkoterminowe)95.

W tym miejscu zderzył się interes KE (walka z koncentracją przemysłu, por. 
zał., tab. IV i V) z intencją rządów niektórych państw, które chciały zachować peł-
ną kontrolę nad strategiczną gałęzią gospodarki96. W praktyce przebieg procesu 
budowy Wewnętrznego Rynku Energii był silnie determinowany przez politykę 
dużych państw europejskich, na których tle szczególnie wyróżniała się Francja 
z  jej specyfi czną strukturą energetyczną i  tradycją interwencjonizmu państwa 
w sektor energetyczny.

5.6.2. Pakiety energetyczne jako instrumenty liberalizacji sektora 
energetycznego

5.6.2.1. I pakiet

KE przedstawiła 22 stycznia 1992 roku założenia tak zwanego pierwszego pakietu 
energetycznego (projekty dwóch dyrektyw dotyczących wspólnych zasad rynku we-
wnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego, zwane dyrektywami „gaz” i „elek-
tryczność”). Projekty spotkały się z negatywną oceną niektórych państw członkow-
skich, które nie chciały zgodzić się na postanowienia prowadzące do liberalizacji 
rynku energetycznego, doprowadzając do długotrwałego impasu w pracach97. W wy-
niku daleko idących ustępstw Komisji (między innymi zastąpienie regulowanego do-
stępu stron systemem negocjowanego dostępu dla zaopatrywania dużych odbiorców 
przemysłowych98) zostały przyjęte następujące akty prawne99:

95  Por. Liberalising the EU energy sector, EurActiv, 5.05.2008; France (Ministry of Industry), 
Letter by François Loos to Andris Piebalgs, 10.01.2007, www.industrie.gouv.fr/infopres/presse/lettre_
commission-europeenne.pdf (dostęp: 15.07.2012).

96  J.-M. Chevalier, J. Percebois, Gaz et électricité..., s. 19.
97  D. Webber, Th e Franco-German Relationship in the European Union, Routledge 1999, s. 69.
98  W 1993 r. Komisja Europejska opublikowała zmienioną propozycję dyrektyw (COM [93] 

643 fi n, December 1993) dla prądu elektrycznego i gazu (m.in. zasada TPA został zmodyfi kowana 
do negocjowanego TPA, a pionowo zintegrowane przedsiębiorstwa nie potrzebowałyby osobnego 
zarządu, lecz tylko rozdzieleń księgowych).

99  Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 con-
cerning common rules for the internal market in electricity, Offi  cial Journal L 027, 30/01/1997. Direc-
tive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning common 
rules for the internal market in natural gas, Offi  cial Journal L 204, 21.07.1998.
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 – Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 
roku dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej,

 – Dyrektywa 98/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 roku dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego.

Obie dyrektywy wymagały, aby państwa członkowskie stopniowo deregulo-
wały określone segmenty krajowych rynków energii (między innymi handel za-
graniczny przez klauzulę wzajemności zapewniającą niedyskryminowany dostęp 
stron trzecich do sieci, pozwalający odbiorcy na zakup energii w innym państwie 
członkowskim), i stanowiły pierwszy krok w kierunku wolnej konkurencji. Usta-
nowienie wspólnych ram legislacyjnych rynku gazu i prądu elektrycznego, które 
odpowiadałyby wszystkim 15 ówczesnym krajom członkowskim, było bardzo de-
likatnym zadaniem. Niektóre kraje w sektorze elektroenergetycznym miały bar-
dzo scentralizowane systemy (Francja, Włochy). Inne poddały się procesowi li-
beralizacji (Wielka Brytania). Dyrektywy (dotycząca elektryczności – 96/92/WE, 
zwana też dyrektywą IEM, internal energy market – oraz dotycząca gazu, 98/30/
WE) zostały oparte na trzech zasadach100:

1) wprowadzenie konkurencji z jednoczesnym respektowaniem celów usług 
publicznych,

2) stopniowe wprowadzanie reguł konkurencji na rynki gazu i prądu elek-
trycznego, by dać wystarczający czas na dostosowanie się przemysłu do no-
wych uwarunkowań rynkowych,

3) stworzenie ram (nie ścisłych regulacji) dla jednolitego rynku, z pozosta-
wieniem państwom członkowskim wyboru sposobów realizacji nakreślo-
nego celu.

W 1999 roku KE opublikowała „Drugi raport w sprawie liberalizacji rynku energe-
tycznego”, w którym zauważa, że we Wspólnocie nie ma jednej defi nicji usług publicz-
nych, uwarunkowania zaś w tym zakresie odnoszą się w większości państw członkow-
skich do ochrony konsumentów oraz obowiązku dostarczania prądu elektrycznego101.

Dyrektywy z lat 1996 i 1998 zakładały progresywne otwarcie na konkurencję
(w latach 1997–2003 dla elektryczności, a w latach 2000–2008 dla gazu). Przewidy-
wały ograniczony dostęp stron trzecich (do sieci) pod kontrolą krajowego regula-
tora. Stopień liberalizacji nie przyniósł jednak oczekiwanego poziomu konkuren-
cyjności, chociaż pozwolił na rzeczywiste przełamanie monopolu przedsiębiorstw 
sieciowych. Pierwszy pakiet energetyczny ustanowił zasady otwarcia rynku, okreś-
lając minimalne progi (systematycznie zwiększane)102.

100  On the state of liberalisation of the energy markets, Second Report from the Commission to the 
Council and the European Parliament, Brussels, 4.05.1999, COM (1999) 198 fi nal, s. 5.

101  Ibidem, s. 10.
102 Dyrektywy (96/92/EC i 98/30/EC) weszły w życie kolejno 19 lutego 1997 r. i 10 sierpnia 

1998 r., dając dwa lata państwom na ich wdrożenie. Dla energii elektrycznej między rokiem 1999
a 2003 kraje miały otworzyć stopniowo ich rynki od 25% do 33% ich krajowej konsumpcji. Dla gazu 
początkowy próg otwarcia wyniósł 20% w stosunku do konsumpcji w 2000 r.
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Po przyjęciu obu aktów Komisja monitorowała działania państw członkow-
skich dostosowujących swoje rynki energetyczne do postanowień dyrektyw. KE 
podkreślała jednocześnie potrzebę dalszych zmian, jakie należałoby wprowadzić 
w celu ukończenia budowy wspólnego rynku energetycznego.

5.6.2.2. II pakiet

W następnym etapie ustanawiania wspólnych zasad rynku energetycznego Komi-
sja stopniowo przesunęła nacisk z liberalizacji na scalanie rynków energetycznych 
we wspólny rynek energii103. Drugi pakiet energetyczny, przyjęty w  2003 roku, 
znacznie pogłębiał zakres liberalizacji rynków krajowych104. Zostały przyjęte na-
stępujące akty prawne:

 – Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerw-
ca 2003 roku dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek-
trycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE,

 – Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerw-
ca 2003 roku dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziem-
nego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE.

Drugi pakiet liberalizacyjny zobowiązał do zapewnienia (zarówno w sektorze 
energii elektrycznej [art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/54/WE], jak i gazu ziemnego 
[art. 18 dyrektywy 2003/54/WE]) tak zwanej zasady TPA (Th ird Party Access), 
według której odbiorcy końcowi mogą swobodnie wybierać dostawcę energii, 
który zaoferuje najlepsze warunki sprzedaży, nadal korzystając z sieci przesyłowej 
dotychczasowego Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD). Jednocześnie zasada TPA nałożyła na przedsiębiorstwa 
sieciowe, których przedmiotem działalności jest przesyłanie i dystrybucja energii 
(elektrycznej i  gazu) obowiązek udostępnienia (za opłatą) swojej sieci na rzecz 
innych podmiotów, umożliwiając nieskrępowany przesył energii swoimi sieciami 
od dostawcy do odbiorcy105. Dzięki polityce liberalizacji i rozwiązaniom przyję-
tym w ramach tak zwanego II pakietu nowi dostawcy gazu i energii elektrycznej 

103  Communication from the commission to the council and the European Parliament Completing 
the internal energy market Proposal for a Directive of the European Parliament and of Th e Council 
amending Directives 96/92/EC and 98/30/EC concerning common rules for the internal market in 
electricity and natural gas, Brussels, 13.03.2001, COM (2001) 125 fi nal.

104  Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concern-
ing common rules for the internal market in electricity, L 176/37, 15.07.2003; Directive 2003/55/EC of 
the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal 
market in natural gas, L 176/57, 15.07.2003. Dyrektywy weszły w życie 4 sierpnia 2003 r.

105  Przesył oznacza transport gazu ziemnego siecią gazociągów wysokociśnieniowych, trans-
port zaś energii elektrycznej – przesył przez połączoną sieć wysokiego napięcia do odbiorców 
końcowych lub do dystrybutorów. Dostęp może być ograniczony tylko w wypadku braku przepu-
stowości albo tam, gdzie dostęp do systemu uniemożliwiłby im wypełnianie usług o charakterze 
użyteczności publicznej lub gdy dostęp do sieci naraża przedsiębiorstwo na trudności ekonomiczne 
związane z niewywiązywaniem się z realizacji zawartych wcześniej kontraktów.
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mogli wejść na rynki państw członkowskich, podczas gdy konsumenci (przemy-
słowi od 1 lipca 2004 roku, a gospodarstwa domowe od 1 lipca 2007 roku) mogli 
wybierać swojego dostawcę106. Nowe przepisy zobowiązały zintegrowane pionowo 
przedsiębiorstwa energetyczne do podzielenia się na odrębne podmioty: operato-
ra sieci oraz producenta/dostawcy energii. Mogły one być powiązane kapitałowo, 
lecz musiały być rozdzielone pod względem formy prawnej, organizacyjnej i po-
dejmowania decyzji inwestycyjnych107.

W odniesieniu do rynku gazu założenia są analogiczne do tych, które obowiązują 
rynek energii elektrycznej, to znaczy nastąpiło prawne wydzielenie (bez rozdziału wła-
sności) operatorów systemu (przesyłowego i dystrybucji) od producentów/dostawców 
energii z możliwością swobodnego wyboru dostawcy przez użytkowników sieci.

II pakiet liberalizacyjny był ważnym etapem tworzenia wewnętrznego rynku 
energii (elektrycznej i gazu). Przepisy wspólnotowe zobowiązały państwa człon-
kowskie do rozdzielenia działalności w  zakresie wytwarzania, przesyłania oraz 
dystrybucji i zaleciły wprowadzenie mechanizmów zapobiegających nadużywa-
niu pozycji dominującej. Drugi pakiet energetyczny dał impuls do rozpoczęcia 
prac nas pełną liberalizacją sektora energetycznego.

5.6.2.3. III pakiet

Celem przełamania narodowych granic rynków energii w Europie i zapewnienia 
bardziej efektywnego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii były rozwiąza-
nia zaproponowane w tak zwanym trzecim pakiecie energetycznym (Th ird Internal 
Energy Market Package), który zaprezentowali 10 stycznia 2007 roku J.M. Barroso 
i trzej komisarze: A. Piebalgs (energia), N. Kroes (konkurencja), S. Dimas (środowi-
sko)108. Komisja ofi cjalnie przedstawiła III pakiet 19 września 2007 roku jako odpo-
wiedź na zbyt małą konkurencyjność sektora energetycznego. Koncentrował się on 
przede wszystkim na tak zwanym rozdzieleniu własnościowym (ownership unbund-
ling) w pionowo zintegrowanych strukturach „operatorów systemu przesyłowego” 
(OSP) oraz „operatorów systemu dystrybucyjnego” (OSD)109. Pierwotna propozycja 

106  Do dnia 1 lipca 2007 r. konsumenci w większości przypadków mogli kupować energię wy-
łącznie na rynku regulowanym. Oznaczało to, że konsument musiał podpisać umowę o dostawę 
energii z określonym dystrybutorem, na którego terenie była zlokalizowana siedziba konsumenta, 
i rozliczać się z nim według cen i opłat zawartych w taryfi e zatwierdzonej przez Prezesa URE. Po
1 lipca 2007 r. konsument nabył prawo zakupu energii od dowolnego producenta/dostawcy zareje-
strowanego w dowolnym państwie członkowskim.

107  Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 26 czerwca 
2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elek-
trycznej, L 176/1, 15.07.2003; Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego, L 289/1, 
3.11.2005.

108  J.-M. Chevalier, J. Percebois, Gaz et électricité..., s. 17.
109  Unbundling (rozdzielenie) oznacza wydzielenie z przedsiębiorstwa zintegrowanego piono-

wo (tzn. prowadzącego działalność przesyłową lub dystrybucyjną oraz działalność z zakresu pro-
dukcji lub dostaw) działalności polegającej na przesyle, magazynowaniu i dystrybucji.
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oznaczała całkowity rozdział i de facto podział fi rm energetycznych przez oddziele-
nie działalności w zakresie produkcji i dostaw od jej przesyłu (sieci przesyłowych).

Projekt Brukseli napotkał silny opór Niemiec i Francji. Sprzeciw wobec wydzielenia 
działalności przesyłowej zgłosiły także wielkie koncerny: E.ON, RWE, EDF i GDF110.

Komisja położyła nacisk na rozdział własności jako warunek skutecznej polity-
ki energetycznej w Europie, ale w ostatecznie przyjętych rozwiązaniach (dyrektywa 
elektroenergetyczna 2009/72/WE111 i dyrektywa gazowa 2009/73/WE112) pełny roz-
dział własnościowy (full unbundling) został zmodyfi kowany i złagodzony pod presją 
niektórych państw (koalicja Austrii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Grecji, Luksembur-
ga, Łotwy i Słowacji) i lobbingu fi rm113. Dopuszczona została możliwość utrzyma-
nia własności sieci przesyłowych przez przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, je-
śli zarządzanie nimi spoczywa w rękach operatora przesyłowego i jest wzmocnione 
przez dodatkowe instrumenty nadzoru regulacyjnego114. Nowe rozwiązania umoż-
liwiły wybór przez państwa członkowskie jednego z trzech wariantów:

1) pełny rozdział właścicielski obejmujący rozdzielenie działalności wytwór-
czej i dostawczej od sieciowej,

2) ustanowienie niezależnego „wydzielonego” operatora systemu ISO – 
operator systemu odpowiada za utrzymywanie sieci (aktywa pozostają włas-
nością zintegrowanego przedsiębiorstwa)115,

3) ustanowienie niezależnego operatora przesyłowego, pozostającego nie-
zależną częścią pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa116.

110  Trzeci pakiet energetyczny: Zaopatrzenie w gaz, Energia, Parlament Europejski, 15.05.2008.
111  Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concern-

ing common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, Offi  cial 
Journal of the European Union, L 211/5, 14.08.2009.

112  Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concern-
ing common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC, Offi  cial 
Journal of the European Union, L 211/94, 14.08.2009.

113  Sytuacja w państwach członkowskich UE była różna: państwa o znacząco rozdzielonej włas-
ności (Szwecja, Wielka Brytania, Hiszpania), państwa, które utrzymują udziały mniejszościowe 
w sieci (Finlandia) i z „pionowo zintegrowaną” produkcją/dostawami i przesyłem (Niemcy, Francja).

114  Trzeci pakiet energetyczny przyjęty!, Energia, Parlament Europejski, 29.04.2009.
115  Model ISO: przedsiębiorstwo zintegrowane zachowuje nadzór właścicielski nad operatorem 

sieci przesyłowych, zarządzanie siecią (eksploatacja, zarządzanie, utrzymywanie) oraz jej rozbudo-
wa pozostają jednak w rękach niezależnego operatora sieci (ISO). Siecią zarządza oddzielna fi rma 
ISO (Independent System Operator).

116  Model ITO: Wydzielona spółka sieciowa (niezależny operator przesyłowy, Independent 
Transmission Operator – ITO) może w tym modelu pozostać częścią przedsiębiorstwa (koncernu) 
zintegrowanego pionowo, ITO pozostaje jednak niezależny w  działalności operacyjnej (system 
szczegółowych postanowień regulujących autonomię i niezależność, np. niezależność pracowników 
i kierownictwa, zakaz tzw. shared services). Zachowana jest integralność obrotu i przesyłu energii, 
ale jednocześnie oba podmioty (ITO i zintegrowany pionowo koncern) zobowiązują się do prze-
strzegania dokładnie określonych reguł zapewniających, że te dwie części przedsiębiorstwa w prak-
tyce będą działać niezależnie. Kontroluje to organ nadzorczy oraz przedstawiciel ds. zgodności 
(compliance offi  cer) pozostający w strukturze organizacyjnej ITO.



143Ewolucja i rozwój polityki energetycznej WE/UE

Klauzule opt-out umożliwiają europejskim przedsiębiorstwom energetycznym 
zachowanie kontroli nad aktywami sieciowymi przez wyodrębnienie niezależne-
go operatora sieci (Independent Systems Operator – ISO) lub przez przekazanie 
bieżącego zarządzania siecią niezależnemu(-ym) operatorowi(-om) przesyłowe-
mu(-ym) (Independent Transmission Operator – ITO). Rozwiązania te pojawiły 
się w wyniku lobbingu głównie Francji i Niemiec, których duże koncerny energe-
tyczne (E.ON, RWE, GDF) miały już w przeszłości problemy z KE związane z ich 
praktykami dyskryminacyjnymi w udostępnianiu swoich sieci podmiotom trze-
cim. Wejście w życie pierwotnych zapisów oznaczałoby konieczność odsprzeda-
ży przez te koncerny swoich aktywów przesyłowych, aby spełnić wymóg pełnego 
rozdziału właścicielskiego. W ostatecznie przyjętym rozwiązaniu po raz kolejny 
duże, zintegrowane pionowo przedsiębiorstwa energetyczne oparły się próbom 
pełnej liberalizacji.

Trzeci pakiet dyrektyw i rozporządzeń wszedł w życie 3 marca 2011 roku117. 
Oprócz rozdziału produkcji (dostaw) od przesyłu wzmocnił on uprawnienia 
i niezależność krajowych organów regulacyjnych nadzorujących funkcjonowanie 
rynków energii elektrycznej i gazu oraz powołał niezależny organ – Agencję ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) – koordynujący pracę regu-
latorów krajowych. Dodatkowo wzmocnił współpracę niezależnych operatorów 
systemów przesyłowych z  ENTSO-E/G118. Każda fi rma z  kraju trzeciego, która 
chce inwestować w  infrastrukturę przesyłową na rynku europejskim, powinna 
także respektować unijne wymogi dotyczące rozdziału produkcji (dostaw) i prze-
syłu (art. 11 obu dyrektyw: Certyfi kacja w odniesieniu do krajów lub tzw. Klauzula 
Gazpromu). Wzbudziło to protest Rosji, która zagroziła, że nie dopuści żadnych 
europejskich koncernów do eksploatacji swoich złóż119.

Przyjęte w  ramach trzeciego pakietu regulacji rozporządzenia (714/2009 
i  715/2009) pozwalają na planowanie na poziomie europejskim rozwoju sieci 
i  stwarzają ramy instytucjonalne do prowadzenia europejskiej polityki energe-
tycznej w ramach utworzonej agencji regulatorów ACER120.

III pakiet pomógł uczynić ważny krok w kierunku dokończenia budowy ryn-
ku wewnętrznego energii oraz transgranicznego handlu energią.

117  Wraz z trzecim pakietem wszedł również w życie nowy system ustanawiający wiążące ogól-
noeuropejskie kodeksy sieci. Przepisy dotyczące unbundlingu weszły w życie z dniem 3 marca 2012 r.

118  Por. M. Derdevet, L’Europe en panne..., s. 146.
119  Trzeci pakiet energetyczny przyjęty!...
120  Regulation (EC) No. 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 

2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and re-
pealing Regulation (EC) No. 1228/2003, L 211/15, 14.08.2009; Regulation (EC) No. 715/2009 
of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the 
natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No. 1775/2005, L 211/36,
14.08.2009.
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Tabela. 9. Akty prawne w ramach trzeciego pakietu energetycznego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/73/WE z  dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 713/2009/WE z dnia 13 lipca 2009 r. usta-
nawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 714/2009/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w  odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej 
i uchylające rozporządzenie 1228/2003 WE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady 715/2009/WE z  dnia 13 lipca 2009  r. 
w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie 
1775/2005/WE

5.7. Dokończenie Wewnętrznego Rynku Energii
i organizacja rynków

Przyjęte dyrektywy energetyczne i  gazowe stworzyły jednolite ramy prawne 
funkcjonowania wspólnotowego rynku energii, nie oznaczały jednak powstania 
wspólnego rynku energii. Wprawdzie fi rmy energetyczne uzyskały możliwość 
oferowania swoich usług na terenie całej Unii Europejskiej, lecz brak połączeń 
infrastrukturalnych pomiędzy narodowymi sieciami przesyłowymi gazu i  elek-
tryczności uniemożliwiały skorzystanie z zasad wolnej konkurencji121.

Oprócz fi zycznych barier (ograniczona infrastruktura przesyłu w skali europej-
skiej) spowalniających osiągnięcie w pełni jednolitego rynku istnieje druga grupa 
utrudnień mająca charakter polityczny i gospodarczy. Ograniczenie zależności UE 
jest determinowane przez bezpieczeństwo energetyczne oraz polityczne uwarun-
kowania obejmujące tendencje rządów do interwencji i ochrony pozycji narodo-
wych czempionów w sektorze energetycznym. Regionalna fragmentacja ma być 
etapem pośrednim na drodze do stworzenia wspólnego rynku energii122. Rynki re-
gionalne (gazu i energii elektrycznej) mają stopniowo doprowadzić do powstania 
rynku wewnętrznego obejmującego całą Unię Europejską (por. zał., tab. VII)123.

121  P. Buras, Między europeizacją a Gazpromem. Niemcy, Rosja i bezpieczeństwo energetyczne, 
Raporty i Analizy CSS, 7/2008.

122  Por. M.B. Karan, H. Kazdağli, Th e Development of Energy Markets in Europe [w:] A. Dors-
man, Ö. Arslan, M.B. Karan, W. Westerman (red.), Financial Aspects in Energy: Th e European Per-
spective, Springer, 2011, s. 15.

123  Systematycznie rozwijają się giełdy w sektorze energii elektrycznej, np. Nordpool, Amster-
dam Power Exchange, Belpex, European Energy Exchange (EEXpower), Powernext oraz gazu APEX-
-ENDEX, EEXgas, ICE UK Natural Gas, Nordpoolgas, Powernext Gas.
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Rządy bezpośrednio lub pośrednio oddziałują na konkurencyjność przez 
system regulacji, a  stopień wdrożenia dyrektyw liberalizujących rynek energe-
tyczny jest różny w poszczególnych krajach. We wrześniu 2011 roku, w związ-
ku z  opóźnieniami w  transpozycji dyrektyw trzeciego pakietu energetycznego, 
Komisja wszczęła 17 postępowań w sprawie uchybień w zobowiązaniach państw 
członkowskich w zakresie energii elektrycznej i 18 postępowań w odniesieniu do 
gazu124. Dodatkowo otwarcie rynku nie odzwierciedlało skuteczności konkurencji 
(w porównaniu do innych sektorów, na przykład telekomunikacyjnego), nastąpił 
bowiem wzrost konkurencji w handlu i sprzedaży detalicznej, ale nie w produkcji. 
Jak wskazuje raport KE (2010) dotyczący postępu w budowie wspólnego rynku 
energii, europejski rynek energii jest nadal rozdrobniony, z silną pozycją byłych 
monopoli na rynku gazu, a tylko niewielka część energii elektrycznej w UE jest 
w  obrocie transgranicznym125. Jak pisze francuski ekspert ds. energii Jean-Ma-
rie Chevalier, „trzeba przejść od wspólnej wizji do wspólnej europejskiej polityki 
energetycznej”. Pozostaje pytanie – jak?

5.8. Wnioski

1) Do lat 80. XX wieku energia nie stanowiła priorytetu procesu integracyjnego. 
Dopiero wraz z Jednolitym Aktem Europejskim energia stała się częścią pro-
jektu wewnętrznego rynku i od tego momentu mamy do czynienia z wieloma 
inicjatywami Komisji Europejskiej w  tym obszarze. Neoliberalna doktryna 
KE, uwzględniająca prymat rynków nad państwem, była główną ideą przy-
świecającą działaniom Komisji Europejskiej. Liberalizacja rynku energetycz-
nego miała wprowadzić mechanizmy wolnorynkowe i konkurencyjność.

2) Wraz z powstaniem wspólnego rynku kolejne pakiety liberalizacyjne przyniosły 
zauważalny postęp w otwieraniu rynków energii na konkurencję (na przykład 
likwidacja monopoli i ograniczenie oligopoli, otwarty dostęp do sieci, prawo 
wyboru dostawcy, rozdział własnościowy lub zapewnienie konkurencji pomię-
dzy dystrybutorami energii). Wysiłki KE w  procesie budowy wewnętrznego 

124  G. Oettinger, Th e completion of the EU internal energy market, „Getting to 2014”, DG En-
ergy Internal Market Conference Brussels, 29 September 2011, http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_SPEECH-11-614_en.htm?locale=FR (dostęp: 15.05.2012). W  czerwcu 2009 r. KE wszczęła 
postępowanie wobec 25 państw członkowskich w sprawie naruszenia procedur dotyczących ener-
gii elektrycznej i przeciwko 21 państwom członkowskim w sprawie nieprawidłowości dotyczących 
gazu. KE wskazała wśród głównych naruszeń m.in. niewystarczające wysiłki koordynacyjne przez 
operatorów systemów przesyłowych w celu maksymalizacji przepustowość połączeń, brak współ-
pracy regionalnej, brak odpowiedniej procedury rozstrzygania sporów.

125  Report on the progress in creating the internal gas and electricity market, European Commis-
sion Brussels, COM (2010) 84 fi nal, 11.03.2010, s. 5.
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rynku energetycznego oparły się na dążeniu do stworzenia wolnej konkuren-
cji w produkcji, transporcie i wymianie handlowej. Dodatkowo wzmocniono 
rolę regulatorów krajowych oraz powołano regulatora europejskiego. Działa-
nia Komisji doprowadziły do stopniowej ewolucji sektora energii elektrycznej 
i gazu – od rynków narodowych z dominującą pozycją pionowo zintegrowa-
nych monopoli do modelu uwzględniającego wolną konkurencję na poziomie 
detalicznym, stworzenie niezależnych operatorów systemu i rozdział właścicieli 
produkcji od przesyłu i dystrybucji oraz powołanie europejskiej agencji regula-
cji ACER. Towarzyszyły temu reformy instytucjonalne, między innymi wyod-
rębnienie DG ENER jako osobnej struktury instytucjonalnej KE.

3) Komisja Europejska przez lata – wobec braku podstaw prawnych dla wspól-
nej polityki energetycznej – stosowała przepisy i wykorzystywała kompetencje 
z zakresu polityki konkurencyjności, transportu, aplikując je do rynku energe-
tycznego. W konsekwencji cele wspólnej polityki energetycznej są realizowane 
w sposób rozproszony, gdyż odnoszą się do różnych polityk sektorowych, mię-
dzy innymi do wspólnego rynku, polityki transportowej i  transgranicznych 
sieci przesyłowych czy polityki środowiskowej (promocja energooszczędno-
ści, rozwój energetyki odnawialnej).

4) Ukończenie wspólnego obszaru energetycznego UE na fundamencie scala-
nych rynków narodowych stało się jednym z trzech, obok bezpieczeństwa do-
staw i aspektów klimatyczno-energetycznych, fi larów wspólnej polityki ener-
getycznej Wspólnoty. Aktualne rozwiązania prawno-traktatowe uwzględniają 
wszystkie trzy elementy trójkąta energetycznego UE: bezpieczeństwo dostaw, 
konkurencyjność i  zrównoważony rozwój. Trzem priorytetom odpowiadają 
trzy kierunki działania KE, to jest dokończenie budowy rynku wewnętrznego, 
walka ze zmianami klimatu i bezpieczeństwo dostaw w ramach zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej. Komisja dąży do znalezienia równowagi mię-
dzy tymi celami.

5) Traktat lizboński, dając podstawy prawno-traktatowe nowej polityki energe-
tycznej na poziomie UE, zachował suwerenność państw w zakresie określania 
warunków eksploatacji własnych surowców energetycznych i  defi niowania 
struktury zaopatrzenia w energię. Włączenie do TFUE osobnego tytułu po-
święconego energii ma przełomowe znaczenie dla postępu instytucjonalizacji 
polityki energetycznej UE, ponieważ pozwoli na dalszy rozwój prawodawstwa 
pochodnego (wtórnego) w  tym obszarze. Ponadto umożliwi ponadnarodo-
we zaangażowanie Unii Europejskiej w  takich sprawach jak bezpieczeństwo 
dostaw. Traktat lizboński wprowadził zasadę „solidarności energetycznej” 
między państwami członkowskimi, brak infrastruktury w  skali europejskiej 
(systemów gazociągów, magazynów czy terminali LNG) uniemożliwia jednak 
wdrożenie wiarygodnych mechanizmów reagowania kryzysowego zapewnia-
jących całej UE solidarność w nagłych przypadkach. Tak długo, jak rynki nie 
będą fi zycznie połączone, istniejące zróżnicowanie na regiony energetyczne 
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w UE nie zostanie wyeliminowane. Dlatego KE wspiera też rozbudowę euro-
pejskiej infrastruktury energetycznej (przesyłu, magazynowania), zdając sobie 
sprawę, że stworzenie europejskiego rynku energii jest uzależnione od zapew-
nienia wydajnych połączeń między krajami (wsparcie fi nansowe dla transeu-
ropejskich sieci energetycznych TEN-Energy).

6) Równolegle następuje wsparty przez KE postęp w  tworzeniu regionalnych 
rynków energetycznych jako formy pośredniej w drodze do wspólnego rynku 
wewnętrznego energii. Pomimo liberalizacji cen energii elektrycznej na gieł-
dach są nadal duże różnice. Wzmocnienie kompetencji europejskiego regula-
tora (ACER) jako ponadnarodowej władzy pozwoliłoby na przeciwdziałanie 
koncentracji rynku, sprzyjałoby zapewnieniu fi zycznych połączeń rynków 
narodowych oraz umożliwiłoby koordynację dostaw na poziomie UE. Pod 
wpływem działań Komisji nastąpiła wprawdzie stopniowa przebudowa prefe-
rencji państw, niemniej jednak pogłębienie integracji energetycznej wymaga 
ciągłego przezwyciężania partykularnych interesów, zogniskowanych w trak-
cie negocjacji w Radzie.

7) Inicjatywy liberalizacji Komisji dały podstawy powstania IEM, ale jednocze-
śnie doprowadziły do oligopolizacji w  sektorze energetycznym. Realne do-
kończenie budowy wewnętrznego rynku energii nastąpi wówczas, gdy stopień 
skoncentrowania rynków zostanie zmniejszony i zwiększy się liczba niezależ-
nych dostawców oraz skłonność konsumentów do wyboru konkurencyjnych 
ofert.

8) Sektor energetyczny przez kolejne dekady postępującej integracji europejskiej 
był niechętnie poddawany regułom wspólnego rynku. Paradoksalnie bezpie-
czeństwo energetyczne stało się istotną barierą dla wspólnego rynku energe-
tycznego ze względów ekonomicznych i politycznych. Kwestia bezpieczeństwa 
energetycznego zmuszała bowiem państwa członkowskie do utrzymywania 
znacznej kontroli nad krajowymi rynkami energii i zewnętrznymi stosunkami 
z krajami producentami. Niektóre rządy sprzyjały narodowym czempionom, 
argumentując, że przyczyniają się oni do zabezpieczenia dostaw energii. Dla-
tego zdecydowane kroki mające na celu ściślejszą koordynację polityk energe-
tycznych zazwyczaj były podejmowane w okresach występowania poważnych 
zagrożeń. Postępująca europeizacja polityki energetycznej jest ograniczana su-
werennością państw w planowaniu jej założeń, toteż zadaniem, z jakim zmierzy 
się Unia Europejska w najbliższym czasie, będzie modyfi kacja interesów naro-
dowych, tak aby osiągnąć ich kompatybilność na szczeblu ponadnarodowym.



6. Francja wobec polityki energetycznej UE i budowy 
Wewnętrznego Rynku Energii 

6.1. Liberalizacja sektora energetycznego we Francji: między 
solidaryzmem a indywidualizmem

Podejmując wysiłek liberalizacji rynków energetycznych w UE, zgodnie z założe-
niami wspólnej polityki konkurencji KE podjęła działania związane z otwarciem 
rynków i ograniczeniem monopoli europejskich koncernów energetycznych. Ko-
misja celem włączenia energii w ramy wspólnego rynku, na przełomie lat 80. i 90. 
XX wieku, opracowała pierwsze propozycje dla Wewnętrznego Rynku Energii 
(IEM). Działania te zderzyły się z preferencjami państw, które dążyły do ochrony 
narodowych czempionów, szczególnie tam, gdzie spółki energetyczne były upań-
stwowione (Francja, Włochy)1.

Kiedy KE opracowała swoje propozycje dla konstrukcji wewnętrznego rynku 
energii, polityka energetyczna Francji była bardzo niespójna z  zaproponowaną 
wizją. Silna pozycja fi rm energetycznych, interwencjonizm państwa oraz wyso-
ki stopień centralizacji i regulacji w sektorze energii rozmijały się z założeniami 
wspólnotowymi2.

Integracja europejska zmusiła Francję do podporządkowania się logice wspól-
nego rynku. W ocenie rządu otwarcie na konkurencję oznaczało rozpad piono-
wej struktury historycznych monopoli. Kontrowersje były mniejsze w przypadku 
gazu ze względu na ograniczone znaczenie we francuskiej polityce energetycznej.

Stanowisko Francji wobec otwarcia rynku energetycznego trzeba rozpatrywać 
jako próbę zachowania własnego modelu w warunkach postępującej europeiza-
cji3. Kraj znalazł się pod silną presją dostosowawczą, a głównym celem stała się 
ochrona interesów narodowych przedsiębiorstw energetycznych. Francuska elita 

1  Por. M. Derdevet, L’Europe en panne..., s. 160; S. Müller-Kraenner, Bezpieczeństwo energety-
czne. Nowy pomiar świata, przeł. K. Jankowska, Wydawnictwo „Z Naszej Strony”, Szczecin 2009,
s. 100–103.

2  S. Meritet, French energy..., s. 7.
3  E. Grand, T. Veyrenc, L’Europe de l’électricité..., s. 545.



149Francja wobec polityki energetycznej UE i budowy Wewnętrznego Rynku Energii

polityczna szybko zrozumiała, że skutki liberalizacji trudno będzie zrekompenso-
wać, szczególnie w sektorze produkcji prądu elektrycznego.

W świetle celów forsowanych przez KE reforma francuskiego sektora energe-
tycznego stała się bardziej polityczna niż kiedykolwiek wcześniej4. Wyraziło się to 
w postawie antyliberalizacyjnej i utrzymywanej przez lata sceptycznej postawie 
wobec urynkowienia. Otwarcie francuskiego rynku na konkurencję było postrze-
gane jako błąd ekonomiczny i ideologiczny narzucony przez Komisję, który gro-
ził demontażem dotychczasowych założeń polityki przemysłowej kraju5. Obawa 
przed uwpólnotowieniem i  utratą narodowej niezależności, która wyrażała się 
w rozwinięciu „parasola ochronnego” nad narodowymi czempionami, obniżała 
wiarygodność Francji na arenie europejskiej6.

6.1.1. Bariery liberalizacji sektora energetycznego we Francji

6.1.1.1. Tradycje interwencjonizmu państwa i konsekwencje fali nacjonalizacji

We Francji silny interwencjonizm państwa w gospodarkę miał tradycje historycz-
ne w szczególności w odniesieniu do strategicznych sektorów publicznych (ga-
zowego, węglowego, energii elektrycznej), ale także w odniesieniu do uzbrojenia, 
przemysłu kolejowego, lotniczego, bankowego, ubezpieczeniowego.

Państwo odgrywało ważną rolę w  zarządzaniu gospodarczym, co zyskało
określenie dirigisme (silna forma zaangażowania rządu, interwencjonizm pań-
stwa) w osiąganiu celów rozwoju gospodarczego7. Pod względem skali regulacji 
sektora energetycznego Francja stała się jednym z najbardziej scentralizowanych 
państw. Europejskie wymagania obejmujące proces deregulacji rynku energe-
tycznego i otwarcie sieci przesyłowych stanowiły dla francuskiej kultury dirigisme 
(i  colberto-jakobińskiej tradycji protekcjonizmu) szok, odzwierciedlony w  pew-
nym sensie odrzuceniem przez Francję Europy, rynków i konkurencji8.

Po II wojnie światowej tendencje do centralizacji i interwencjonizmu państwa 
nasiliły się. Dwie fale nacjonalizacji przetoczyły się przez kraj zimą 1944/1945 
i 1945/19469. 8 kwietnia 1946 roku przyjęto prawo o nacjonalizacji, opracowa-
ne przez Marcela Paula, komunistycznego ministra produkcji przemysłowej, 
które przekształciło prywatne fi rmy w jedno przedsiębiorstwo użyteczności pu-

4  J.-M. Chevalier, Les grands batailles de l’énergie. Petit traité d’une économie violent, Gallimard, 
2004, s. 249. 

5  E. Grand, T. Veyrenc, L’Europe de l’électricité..., s. 221.
6  S. Meritet, French energy..., s. 7.
7  Por. C. Mazzucelli, Constructing Europe: Identity and interests In France and Germany, 1989–

1999, Franco-German relations in the European Union. Decline or new Design?, Pittsburgh, Pennsyl-
vania, 1999, s. 7; B.K. Sovacool, S.V. Valentine, Th e National Politics..., s. 92.

8  S. Meritet, French energy..., s. 13.
9  Ostatnia fala nacjonalizacji przetoczyła się z początkiem prezydentury F. Mitterranda (socja-

listy) na początku lat 80. XX w.
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blicznej10. Zgodnie z  artykułami 1–3 ustawy nr 46-628 z  8 kwietnia 1946 roku 
zarządzanie znacjonalizowanymi przedsięwzięciami (w tym „produkcją, przesy-
łem i dystrybucją, importem i eksportem prądu elektrycznego” oraz „produkcją, 
transportem, dystrybucją, importem i eksportem łatwopalnego gazu”) zostało po-
wierzone publicznym przedsiębiorstwom: Électricité de France Service National 
(EDF) oraz Gaz de France Service National (GDF)11.

Przedsiębiorstwa te zostały stworzone na gruncie małych fi rm zintegrowa-
nych w przedsiębiorstwa państwowe12. Było to możliwe, ponieważ francuski rząd 
znacjonalizował ponad 1799 małych producentów, spółek przesyłowych i dystry-
butorów energii elektrycznej (podobny mechanizm dotyczył sektora gazowego 
– GDF do czasów liberalizacji dysponował quasi-monopolem we wszystkich seg-
mentach łańcucha dostaw gazu we Francji, poza produkcją)13. Umieszczone pod 
nadzorem państwa były potężnymi narzędziami w określaniu polityki energetycz-
nej w zakresie redystrybucji społecznej, planowania terytorialnego lub konkuren-
cji gospodarczej.

Motyw ochrony własnego rynku był silny w założeniach polityki gospodarczej 
powojennej Francji14. W latach 60. XX wieku pod przewodnictwem generała de 
Gaulle’a narodową ambicją było dogonienie Stanów Zjednoczonych za pomocą 
państwowych i publicznych przedsiębiorstw i systemu fi nansowego administro-
wanego centralnie (nacjonalizacja była narzędziem polityki gospodarczego pa-

10  Loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz Version consoli-
dée au 1 janvier 2012, http://www.legifrance.gouv.fr (dostęp: 7.05.2012); M. Derdevet, L’Europe en 
panne..., s. 108.

11  Loi no 46-628 du 8 avril 1946. Przesył prądu elektrycznego został powierzony wyłącznie EDF 
zgodnie z warunkami koncesji przyznanej w 1958 r. dla EDF na okres 75 lat. Jednocześnie, zgodnie 
z art. 8. Prawa 1946 r., niektóre zakłady produkujące energię elektryczną były wyłączone z nacjo-
nalizacji (głównie fi rmy zarządzane przez lokalne władze). Stąd w 1993 r. z 450,6 TWh prądu elek-
trycznego wyprodukowanego we Francji 26,8 TWh było wyprodukowane przez fi rmy niezależne od 
EDF. Podobnie w zakresie dystrybucji ok. 6% prądu elektrycznego konsumowanego we Francji było 
dystrybuowane przez fi rmy inne niż EDF. GDF posiadał koncesję przyznaną przez rząd na okres
30 lat [za:] Case C-159/94, Commission v France Judgement of Th e Court, 23.10.1997, s. I-5822.

12  W 1903 r. utworzono Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) – 
federację odpowiedzialną za organizację lokalnych usług publicznych, która w 1946 r. silnie wsparła 
rząd, gdy prawo nacjonalizacyjne było omawiane w parlamencie.

13  Prawo z 15 lipca 1906 r. o dystrybucji energii dawało możliwość rozwoju niezależnego od 
władzy centralnej lokalnych operatorów sieci elektrycznej i  gazowej. Pierwsze sieci energetyczne 
były rozwijane lokalnie – gaz od lat 30. XIX w. oraz prąd elektryczny od lat 80. XIX w. Stosując 
umowy koncesyjne, miasta podpisywały umowy komercyjne z operatorami na rozwój infrastruk-
tury w zamian za długoterminowy monopol lokalny (do 30 lat). Operator negocjował stawki oraz 
inwestycje z  władzami lokalnymi. Prawo koncesjonowania nie zostało zniesione, choć stało się 
fi kcją, gdyż wobec rzeczywistej sytuacji na rynku nie można było wybrać jakichkolwiek innych 
podmiotów niż EDF i GDF, które cieszyły się monopolistyczną pozycją na rynku dystrybucji [za:]
F.-M. Poupeau, Central-Local Relations in French Energy Policy Making and the Environmental Shift : 
Towards a New Pattern of Governance between State and Local Authorities?, CNRS and University of 
Paris East (LATTS), Working Paper Series 19, May 2010, s. 5.

14  Por. M. Derdevet, L’Europe en panne..., s. 159.
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triotyzmu). Kolejne rządy kontynuowały politykę zapewniającą państwu prawo 
do ingerencji w gospodarkę, aby utrzymać kontrolę nad strategicznymi sektorami.

Silne związki zawodowe w sektorze energetycznym (na przykład CGT Energie), 
państwowe przedsiębiorstwa oraz struktury administracyjne (w szczególności resort 
przemysłu) zostały powiązane z sobą wspólną misją świadczenia powszechnej usłu-
gi użyteczności publicznej (fr. service publique)15. W konsekwencji nacjonalizacji 
zapewnienie usług energetycznych stało się zadaniem fi rm państwowych i pośrednio 
funkcją państwa, co zrodziło szczególne zobowiązanie wobec obywateli. Dostawy 
elektryczności i gazu stały się kategorią usług użyteczności publicznej, a odpowie-
dzialność za ich zapewnienie przejęły państwowe monopole (EDF i GDF). We Fran-
cji service publique został ustanowiony na podstawie kilku zasad: ciągłości, nieprze-
rwalności, powszechności dostępu, równości, zdolności adaptacji16.

Koncepcja stworzenia zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw w  praktyce 
umożliwiła zaopatrywanie gospodarstw domowych i przemysłu w gaz i elektrycz-
ność po względnie niskich cenach określanych odgórnie przez państwo (dzięki 
regulowanej taryfi e opłat)17. Przez kolejne dekady kontrolowany przez państwo 
EDF zachowywał w zasadzie monopol na produkcję i dystrybucję energii elek-
trycznej, a  organy rządowe miały wpływ na regulację cen prądu elektrycznego
(w podobny sposób funkcjonował GDF w sektorze gazu).

6.1.1.2.  Implikacje usług użyteczności publicznej i taryf regulowanych
a prawa wolnego rynku

Zasada świadczenia usług użyteczności publicznej (legitymizująca taryfy regulo-
wane) wpisywała się w koncepcję francuskiego modelu państwa opiekuńczego18. 
Zastosowanie regulowanych taryf dla energii elektrycznej i gazu (pozostających 
pod kontrolą rządu centralnego – ministerstwa przemysłu), jako konsekwencja 
silnej obecności państwa w życiu gospodarczym, stało się specyfi ką francuskiego 
rynku energetycznego. Mechanizm ten wzmacniało przekonanie o  korzyściach 
społecznych, ponieważ dostęp do energii elektrycznej został uznany za prawo za-
gwarantowane wszystkim obywatelom na obszarze kraju19.

15  Usługi użyteczności publicznej to usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (np. 
transport, poczta, energia). Ich istotą jest konieczność świadczenia nawet wówczas, gdy na rynku 
nie ma na nie dostatecznej koniunktury, przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami 
świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym podlegają jednak normom traktatowym, zwłasz-
cza regułom konkurencji (art. 86 ust. 2 TWE, art. 106 TFUE).

16  J.-M. Chevalier, Les grands batailles..., s. 246–247.
17  Francja nie jest jedynym krajem, w którym ceny energii elektrycznej czy gazu są regulowa-

ne przez niezależnych regulatorów. Kształtowanie cen na podstawie potencjału parku jądrowego 
powoduje jednak, że są one niższe niż w większości innych krajów opierających energetykę na pa-
liwach kopalnych. 

18  Por. H. Drake, France: An EU Founder Member Cut Down to Size?, European Integration, Vol. 
28, No. 1, March 2006, s. 101; E. Grand, T. Veyrenc, L’Europe..., s. 220.

19 A. Prontera, Europeanization..., s. 493.
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Z czasem, w wyniku rozwiniętego programu energetyki jądrowej, Francja osiąg-
nęła najtańszą energię elektryczną w Europie Zachodniej (por. zał., tab. VI)20. Cena 
energii elektrycznej we Francji dzięki rozbudowanemu potencjałowi energii jądrowej 
często była znacznie niższa od hurtowych cen rynkowych w krajach sąsiadujących21. 
Toteż konkurenci skarżyli się, że nie mogą wejść na francuski rynek energii elektrycz-
nej (także gazu). Jednocześnie z postępującą liberalizacją budowy wspólnego rynku 
energetycznego zrodziło to spór z Komisją, która zarzuciła, że francuskie regulowane 
taryfy (znacznie niższe od stawek rynkowych) są niezgodne z ideą wolnego rynku 
i uniemożliwiają otwarcie rynku22. Komisja uważała, że istnienie regulowanych praw-
nie taryf opłat za energię elektryczną może być równoznaczne z pomocą państwa dla 
dużych i średnich przedsiębiorstw. Rząd Francji z kolei bronił się, twierdząc, iż ceny 
energii elektrycznej w kraju nie są poniżej cen rynkowych, i tłumacząc niższe ceny 
efektem tak zwanej renty jądrowej (to znaczy kiedyś poniesione ogromne koszty i na-
kłady francuskiego społeczeństwa na rozbudowę programu jądrowego teraz przyno-
szą zyski w postaci tańszego prądu)23. O ile misja usług publicznych była przez Francję 
używana jako argument przeciw liberalizacji, o tyle Komisja uznawała je za rodzaj 
praktyk wsparcia monopolowego (art. 86 ust. 2 TWE, art. 106 ust. 2 TFUE)24.

W latach 90. XX wieku orzecznictwo ETS w  sprawie usług świadczonych 
w  ogólnym interesie gospodarczym (Services of General Economic Interest – 
SGEI25) wywołały we Francji obawy o trudność utrzymania „francuskiego mode-
lu”. W celu poszukiwania prawnych rozwiązań powstawały liczne raporty i spra-
wozdania (Rada Stanu 199626, Rada Analiz Ekonomicznych 199727, Commissariat 
général du Plan 200028), które próbowały dostosować defi nicje usługi publicznej 
do wymogów regulacji unijnej polityki konkurencyjności (zachowując istotę fran-
cuskich rozwiązań). W kolejnych latach podejmowano próby modyfi kacji pojęcia 
usługi publicznej w przyjmowanych ustawach29.

20  Wobec wysokich cen paliw kopalnych w innych krajach (gaz, węgiel).
21  France, Outlook, EIA 2009, s. 9.
22  S. Meritet, French energy..., s. 15.
23  J.-P. Hansen, J. Percebois, Énergie..., s. 472–473; B. Leimbach, F. Müller, European Energy..., s. 18.
24  Art. 86 TWE (art. 106.2 TFUE): Przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami 

świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym lub mające charakter monopolu skarbowego podle-
gają normom Traktatów, zwłaszcza regułom konkurencji.

25  SGEI (Services of General Economic Interest) – usługi świadczone w ogólnym interesie go-
spodarczym, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html (dostęp: 15.10.2012).

26  Le service public: Rapport Au premier ministree (R.D. de Saint Marc), La Documentation 
française, Paris 1996.

27  Service public, secteur public (E. Cohen, C. Henry), rapport nr 3 du CAE, 1997; Gaz et élec-
tricit: un défi  pour l’Europe et la France (K.-M. Chevalier, J. Percebois), rapport nr 74 du CAE, La 
Documentation française, Paris, 2008.

28  Service publics en résau: Perspectives de concurrence et nouvelle réulations, rapport du groupe 
de travail (Jean Bergougnoux), Commissariat General Du Plan, avril 2000.

29  Loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 
public de l’électricité, version consolidée au 1 janvier 2012; Loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative 
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Francja nie była gotowa utracić korzyści z renty jądrowej w postaci niższych 
cen wytwarzania prądu elektrycznego, zarówno ze względów politycznych, jak 
i  społecznych30. Przekonanie o  wzroście cen energii w  wyniku otwarcia rynku 
(szczególnie w sektorze elektroenergetycznym) rodziło obawę przed obniżeniem 
konkurencyjności francuskiej gospodarki wobec krajów sąsiedzkich, w szczegól-
ności Niemiec31. W przemówieniu na letnim uniwersytecie MEDEF (Mouvement 
des Entreprises de France) pod koniec lata 2007 roku Nicolas Sarkozy stwierdził: 

Nie zaakceptuję w  imię fałszywej koncepcji konkurencyjności wzrostu cen energii elek-
trycznej i gazu szybciej niż kosztów. Nie podejmowaliśmy tak wielkich wysiłków, tak wie-
le inwestycji, aby wyrównać nasze ceny do cen naszych europejskich konkurentów mniej 
wydajnych, karając zdolność nabywczą Francuzów i naszą konkurencyjność, (...) nie jest 
winą posiadać energetykę jądrową w produkcji energii we Francji, abyśmy musieli sobie 
tłumaczyć, że teraz jest konieczne, by konsumenci i przedsiębiorstwa płacili drożej, ponie-
waż ceny Brent [baryłki ropy naft owej – T.M.] wzrastają32.

6.2. Kształtowanie i ewolucja postaw wobec procesu
liberalizacji sektora energetycznego we Francji

6.2.1. Francja w początkowej fazie procesu liberalizacji sektora
energetycznego

Stanowisko Francji wobec IEM (1986–1988) było początkowo niejasne. W latach 
80. ubiegłego stulecia produkcja energii elektrycznej przekraczała potrzeby krajo-
we i EDF szukał metod szerszego eksportu nadwyżki (EDF w późnych latach 80. 
XX wieku przynosił gigantyczne zyski, będąc ważnym źródłem dochodów bud-
żetu państwa). Otwarcie rynku wydawało się prostą metodą na osiągnięcie tego 
celu. Dlatego Francja pierwszy tekst europejskiej harmonizacji prawa w sektorze 
(dyrektywa dotycząca przesyłu elektryczności dużych sieci33) przyjęła raczej po-

aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie; Loi no 2004-803 du 9 août 2004 
relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières; Loi no 2005-
781 du 13 juillet 2005 de programme fi xant les orientations de la politique énergétique.

30  S. Meritet, French energy..., s. 14.
31  France, Outlook, EIA 2009, s. 23; M. Derdevet, L’Europe en panne..., s. 132.
32  Discours de Nicolas Sarkozy à l’université d’été du Medef, 30.08.2007.
33  Council Directive 90/547/EEC of 29 October 1990 on the transit of electricity through trans-

mission grids, Offi  cial Journal, L 313, 13.11.1990. Dyrektywa miała zapewnić niedyskryminujące 
warunki tranzytu między operatorami sieci z różnych państw członkowskich. Podobne rozwiązania 
zakładała dyrektywa w zakresie tranzytu gazu (91/296/EWG z 31 maja 1991 r.). Dyrektywa 90/337/
EWG z 29 czerwca 1990 r. miała na celu poprawę przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej ofe-
rowanych dla klientów przemysłowych i była pierwszą próbą KE zapewnienia wolnej konkurencji.
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zytywnie, mając nadzieję na udogodnienia w eksporcie i zwiększenie sprzedaży 
energii elektrycznej34. Podczas opracowywania traktatu w Maastricht Francja wi-
działa we wspólnym rynku szanse eksportu swojej energii elektrycznej, licząc na 
zacieśnienie współpracy energetycznej (podczas gdy Wielka Brytania i Holandia 
były przeciwne)35.

Kiedy jednak polityka Komisji na szczeblu europejskim (regulacje przygotowy-
wane w ramach I pakietu energetycznego) rozwijała się w kierunku postrzeganym 
jako niezgodny z uwarunkowaniami i  tradycjami dominacji państwa w regulacji 
usług publicznych (zwłaszcza model usługi publicznej i organizacyjny sektora ener-
getycznego), stanowisko Francji zaczęło się zmieniać36. Szefowie EDF, którzy już na 
przełomie lat 80. i 90. zorientowali się, że liberalizacja może zagrozić pozycji EDF 
na rynku krajowym, ugruntowali swoje negatywne nastawienie37. Wśród klasy po-
litycznej zaczęła rosnąć obawa przed oskarżeniami o poświęcenie EDF – symbolu 
odbudowy potęgi Francji – na „europejskim ołtarzu” liberalizacji. Tym bardziej wo-
bec politycznych uwarunkowań wewnętrznych (1981–1995 – prezydentura socjali-
sty, François Mitterranda) rząd bronił integralności krajowych instytucji.

Francuski rząd był coraz bardziej krytyczny wobec nowych mechanizmów 
wzmacniających i  przyspieszających reformy liberalizacyjne. Niechęć, a  nawet 
wrogość, władz do otwarcia rynku wynikała z obaw o:

1) podważenie modelu „usługi publicznej” (pozwalającego na stosowanie ta-
ryf regulowanych),

2) trudność wdrożenia reform liberalizacyjnych ze względu na dominację 
specyfi cznego modelu energetyki jądrowej,

3) podważenie modelu organizacji branży opartego na pionowo zintegrowa-
nych przedsiębiorstwach (monopole państwowe),

4) utratę swobody planowania założeń polityki energetycznej w zakresie do-
staw, na przykład na podstawie umów długoterminowych.

Rząd i wszystkie partie polityczne postrzegały deregulację sektora jako jawnie 
sprzeczną z interesem francuskiej gospodarki i systemu społecznej regulacji. Dla-
tego do połowy lat 90. XX w. Francja starała się przekonać inne państwa człon-
kowskie o potrzebie włączenia pojęcia użyteczności publicznej w ramy prawa eu-
ropejskiego i europejskich praktyk w niektórych sektorach gospodarki38.

Tymczasem w marcu 1991 roku Komisja Europejska (na podstawie art. 37 ust. 
1 TEWG, obecnie art. 37 ust. 1 TFUE)39 zainicjowała procedurę o naruszenie, za-

34  E. Grand, T. Veyrenc, L’Europe..., s. 218.
35  C. Blaumann, Vers une politique européenne de l’énergie, Bruylant 2012, s. 7.
36  R. Eising, N. Jabko, Moving Targets..., s. 751–752.
37  Ibidem, s. 751–752.
38  A. Prontera, Europeanization..., s. 491–507; E. Grand, T. Veyrenc, L’Europe..., s. 539.
39  Art. 37 ust. 1 TEWG; art. 31 ust. 1 TWE; art. 37 ust. 1 TFUE: Państwa Członkowskie dosto-

sowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka 
dyskryminacja między obywatelami Państw Członkowskich w stosunku do warunków zaopatrzenia 
i zbytu.
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rzucając praktyki monopolistyczne w zakresie importu i eksportu elektryczności 
i gazu wobec 10 krajów członkowskich (sektor energii elektrycznej: Dania, Fran-
cja, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania, 
oraz sektor gazu: Belgia, Dania, Francja)40.

W przypadku Francji Komisja zarzucała, że ustawa z 1946 roku ogranicza li-
beralizację, powierza bowiem uprawnienia importowe i eksportowe prądu elek-
trycznego i gazu wyłącznie państwowym jednostkom, co jest niezgodne z art. 30, 
34 i 37 TEWG, gdyż uniemożliwia producentom z innych państw członkowskich 
sprzedaż swoich produktów i ogranicza wybór francuskim konsumentom41. Fran-
cuski rząd argumentował, że EDF i GDF zostały upoważnione przez państwo za 
pomocą licznych instrumentów prawnych do dostarczania krajowi elektryczności 
i gazu zgodnie ze zobowiązaniem usługi publicznej, nie narusza to jednak przepi-
sów traktatowych.

Komisja listem z 9 sierpnia 1991 roku wezwała Francję do przedstawienia wy-
jaśnień w ciągu dwóch miesięcy w związku z podejrzeniem o naruszenie ze wzglę-
du na przyznanie wyłącznych praw importu i eksportu prądu elektrycznego i gazu 
dla EDF i  GDF42. Listem z  10 października 1991 roku francuski rząd odrzucił 
zarzut o jakiekolwiek naruszenie i uznał, że utrzymanie wyłącznych praw importu 
i eksportu dla EDF i GDF jest uzasadnione zgodnie z art. 36 i 90 (2) traktatu43.
26 listopada 1992 roku Komisja w odpowiedzi wysłała opinię do rządu francu-
skiego, w której odrzuciła argument Francji i utrzymała stanowisko. Listem z 25 
stycznia 1993 roku francuski rząd podtrzymał swoje uzasadnienie i w konsekwen-
cji KE stanęła przed koniecznością złożenia skargi o rozstrzygnięcie przez ETS44.

Równolegle do toczącego się sporu dyrekcja ds. konkurencyjności przygotowa-
ła w 1991 roku projekty dyrektyw o liberalizacji elektryczności i gazu, które miały 
znieść istniejące monopole dla produkcji, transportu, importu i eksportu elektrycz-
ności (po sukcesie liberalizacji w sektorze telekomunikacji 1998–1990 KE była za-
chęcona do dalszych działań, w odróżnieniu jednak od sektora telekomunikacji 
polityka energetyczna wymagała wsparcia rządów, żeby Komisja mogła działać)45.

Na początku 1993 roku Komisja zakończyła fazy poprzedzające złożenie skargi 
wobec Francji do ETS46. W czerwcu 1993 roku komisarz konkurencji Van Miert 

40  Commission Opens Infringement Proceedings against Member States in Respect of Electricity 
and Gas Monopoilies’ Import and Export Rights, IP/91/251, 21.03.1991.

41  Arrêt de la Cour du 23 octobre 1997. Commission des Communautés européennes contre Ré-
publique française. – Manquement d’Etat – Droits exclusifs d’importation et d’exportation de gaz et 
d’électricité. Aff aire C-159/94, s. I–5827 do s. I–5835.

42  Case C-159/94, Commission v France Judgment of Th e Court, 23.10.1997, (Failure of a Mem-
ber State to fulfi l its obligations – Exclusive rights to import and export gas and electricity),
s. I–5822–5823.

43  Case C-159/94, Commission v France Judgment of Th e Court, 23.10.1997, s. I–5823.
44  Ibidem, s. I–5823.
45  D. Webber, Th e Franco-German..., s. 68.
46  Ibidem, s. 69–70.
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uzgodnił jednakże z francuskim ministrem przemysłu Gérardem Longuetem opóź-
nienie postępowania przed ETS, tak by mogło zostać przygotowane rozwiązanie 
krajowe. W następstwie rząd Édouarda Balladura utworzył komisję Mandil (od na-
zwiska dyrektora departamentu energii w ministerstwie przemysłu, który przewod-
niczył pracom komisji) z zadaniem wypracowania możliwych opcji dla francuskie-
go systemu. Raport Mandil (listopad 1993) zalecał częściowe zmiany tradycyjnego 
modelu, ale odbiegał od śmiałych propozycji KE47. Dokument był przedmiotem go-
rącej debaty w parlamencie, co jasno pokazuje wpływ ponadnarodowych negocjacji 
na redefi niowanie francuskich interesów (interakcja, której intergovernmentaliści, 
tacy jak Andrew Moravcisk, nie uchwycili)48. W trakcie sprawozdania parlamentar-
nego minister Longuet przekonywał, że Francja musi dostosować się do wytycznych 
europejskich, w taki jednak sposób, by jak najszerzej zachować własny model49. „Je-
śli pozostaniemy w defensywie, ryzykowalibyśmy pozostanie ofi arą pewnego rodza-
ju izolacji (…), która odcięłaby Francję od większości jej sąsiadów”50. Najbardziej 
widocznym wynikiem raportu była propozycja alternatywnego wobec propozycji 
Komisji (TPA) rozwiązania „Jednego nabywcy” (Single Buyer). Francja zapropono-
wała własny model organizacji sektora elektroenergetycznego, przedstawiony Ko-
misji w połowie 1994 roku51. Francuska propozycja zakładała zniesienie monopolu 
(EDF, GDF) oraz otwarcie francuskiego rynku na niezależną produkcję konkuren-
cji, lecz bez możliwości otwarcia dostępu do sieci dla stron trzecich52. Raport otwie-
rał francuski sektor energetyczny na konkurencję, aczkolwiek był o wiele bardziej 
zachowawczy w porównaniu z propozycją KE53.

Rząd premiera Balladura znalazł się w tym czasie (1994) pod silną presją obaw 
społecznych przed zmianami zasad regulacji rynku, zogniskowanych w ówczesnych 
silnych związkach zawodowych (CGT, FO, CFTC, CFDT), które zmobilizowały 
wielu pracowników i obywateli, lansując hasło obrony koncepcji służby publicznej54.

47  B. Quélin, La déréglementation, en marche, Revue d’économie industrielle, 1994, s. 108–110.
48  D. Webber, Th e Franco-German..., s. 70.
49  Organisation électrique et gazière dans le contexte Européen – Déclaration du Gouvernement et 

débat d’orientation, Journal Offi  ciel De La République Française, Assemblée Nationale, Année 1993, 
No. 90 [2] A.N. (C.R.), 26 novembre 1993, s. 6395–6430.

50  G. Longuet, Déclaration du Gouvernement et débat d’’orientation, Organisation électrique et 
gazière dans le contexte Européen, Journal Offi  ciel De La République Française Assemblée Nationale, 
Année 1993, No. 90, 26 novembre 1993, s. 6397.

51  A. Midttun, European Electricity Systems in Transition: A comparative analysis of policy and 
regulation in Western Europe, Elsevier, 1997, s. 220.

52  Przyjmując zasadę konkurencji na rynku produkcji energii elektrycznej, Francja opowie-
działa się za zniesieniem wyłączności importu i eksportu przez EDF i GDF, ale bez dostępu stron 
trzecich do sieci przesyłu. W ten sposób nie naruszono roli podmiotów jako jedynych operatorów 
sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

53  N. Jabko, Th e reform of energy..., s. 14; B. Quélin, La déréglementation..., s. 108.
54  G. Valance, Balladur: La Politique Du Déminage, L’Express, 18.11.1993, http://www.lexpress.

fr/informations/balladur-la-politique-du-deminage_596264.html (dostęp: 15.07.2012); D.  Co-
hen, Le rapport Mandil peut aller au panier, L’Humanité, 2 Mai 1994, http://www.humanite.fr/
node/227969 (dostęp: 25.08.2012).
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Komisja nie była usatysfakcjonowana francuską propozycją, ale Rada przyję-
ła proponowane rozwiązanie częściowego otwarcia. Mimo początkowego braku 
współpracy strony francuskiej uzgodniono wspólne rozwiązanie55. Okazało się to 
niezbędne, ponieważ różnice między krajowymi systemami były zbyt duże, by 
mogły zostać objęte jednym rozwiązaniem56. Było jasne, że konieczne jest wy-
pracowanie porozumienia satysfakcjonującego wszystkie kraje, gdyż problem 
dotyczył spraw mających ogromną wagę na arenie krajowej. Kompromis stał 
się możliwy dzięki francusko-niemieckiemu porozumieniu na szczycie Kohl – 
Chirac. 7 grudnia 1995 roku obydwa rządy potwierdziły spójność stanowisk57. 
Tekst tego porozumienia został jednogłośnie przyjęty przez Radę Unii Europej-
skiej 21 czerwca 1996 roku, a po przyjęciu przez Parlament w grudniu 1996 roku 
zaowocował utworzeniem Wewnętrznego Rynku Energii (Internal Energy Mar-
ket). Dyrektywa była prezentowana jako wynik „minimalnego międzyrządowego 
konsensusu”58. IEM przewidywała możliwość wyboru między dwoma systemami 
dostępu do sieci elektroenergetycznych: systemem wyłącznego nabywcy (Single 
Buyer) albo systemem regulowanego dostępu stron trzecich (TPA).

Dyrektywa liberalizująca rynek energetyczny powstała jako wynik najbardziej 
kontrowersyjnych, burzliwych i  rozciągniętych w  czasie negocjacji w  pojedyn-
czym obszarze polityki. Debata między państwami pokazała, że zaangażowanie 
Komisji w  negocjacje może stopniowo zmieniać preferencje krajów członkow-
skich59. Uwieńczeniem prac trwających od 1992 roku było uchwalenie przez PE 
i RUE dyrektywy 96/92/WE, dotyczącej zasad wewnętrznego rynku w sektorze 
energii elektrycznej60.

Model nacjonalizacji i służby publicznej wciąż obowiązywał, ale pojawiały się 
oznaki otwarcia francuskiego sektora energii na rynek. Liberalizacja sprzyjała 
wzrostowi konkurencyjności, ale wbrew oczekiwaniom Komisji prowadziła do sil-
nej koncentracji rynku i konsolidacji spółek w duże oligopole o skali europejskiej. 
W kolejnej dekadzie operatorzy weszli w fazę konkurencji wielorynkowej (multi-
marchés), co spowodowało powstanie silnych koncernów europejskich (EDF, GDF-
-Suez, E.ON i RWE, Vattenfall, Enel, Iberdrola)61. EDF i GDF dokonywały agre-
sywnych przejęć na uwolnionym rynku energii elektrycznej w Europie, podczas 

55  D. Webber, Th e Franco-German..., s. 74.
56  Ibidem, s. 70–71.
57  La France, L’Allemagne et L’Europe, http://www.vie-publique.fr/chronologie/chronos-the-

matiques/france-allemagne-europe.html (dostęp: 15.07.2012), 66ème Sommet franco-allemand
à Baden-Baden (7 décembre 1995) – Conférence de presse conjointe, http://www.france-allemagne.
fr/66eme-Sommet-franco-allemand-a,2146.html (dostęp: 15.07.2012).

58  R. Eising, N. Jabko, Moving Targets..., s. 743.
59  R. Eising, B. Kohler-Koch, Th e Transformation of Governance in the European Union, Taylor 

& Francis Group, 1999, s. 217.
60  Dyrektywa (96/92/EC) wprowadziła alternatywnie dwie formy dostępu do sieci dla niezależ-

nych producentów: (1) negocjowany dostęp stron trzecich, (2) system wyłącznego nabywcy (Single 
Buyer) jako rozwiązanie przejściowe.

61  J.H. Keppler, S. Méritet, K. Notz, Les relations..., s. 56.
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gdy Francja z niechęcią otwierała swoje podwoje dla konkurencji62. W ocenie KE 
pojawienie się kilku graczy w całej UE nie było ani intencją liberalizacji, ani oczeki-
wanym jej rezultatem, dlatego w kolejnych latach KE zaproponowała dalsze kroki 
na rzecz liberalizacji rynku. Francja tymczasem dążyła do utrzymania modelu po-
tężnych operatorów energii63.

6.2.2. Stanowisko Francji wobec liberalizacji sektora energetycznego 
po 2000 roku

6.2.2.1. „Minimum europeizacji”

Przyjęcie pierwszego pakietu energetycznego zachęciło KE do przyspieszenia 
prac nad kolejnymi regulacjami. Transpozycja dyrektyw pakietu w ramach orga-
nizacji otwartych rynków energetycznych we Wspólnocie była natomiast jednym 
z pierwszych „testów” wiarygodności Francji. W 2000 roku francuski parlament 
szukał sposobów na ograniczenie skutków liberalizacji, w tym samym czasie do-
konując transpozycji dyrektyw. Ustawa z 2000 roku została zatwierdzona w oko-
licznościach wielu napięć wśród lewicowego skrzydła w rządzie, zajmującego sta-
nowisko zbieżne z opozycją odnośnie do utrzymania roli i integralnej struktury 
organizacyjnej EDF.

Zasadniczo żadne znaczące siły polityczne we Francji nie chciały radykalnych 
zmian w stosunku do modelu przyjętego w 1946 roku64. Taką postawę prezento-
wał również rząd francuski pozostający w defensywie i opóźniający transpozycję 
dyrektyw wspólnotowych do krajowego prawodawstwa65. Transpozycja dyrekty-
wy elektroenergetycznej (96/92/WE) nastąpiła na podstawie ustawy nr 2000-108 
z dnia 10 lutego 2000 roku, czyli rok po terminie, a dyrektywa gazowa z 1998 roku 
– na podstawie ustawy nr 2003-8 z dnia 3 stycznia 2003 roku, czyli ponad dwa 
i pół roku po terminie66.

Cechą wyróżniającą francuską postawę było spełnienie wymogów prawodaw-
stwa unijnego w  stopniu minimalnie wymaganym (minimalne progi otwarcia 
określone przez dyrektywy), a jeśli było to możliwe – wynajdywanie wyjątków67. 
Transfer uprawnień regulacji sektorowej do CRE (Commission de regulation de 

62  Por. B. Leimbach, F. Müller, European Energy Policy..., s. 16. Szacuje się, że do końca I dekady 
XXI w. E.ON, EDF, RWE, Enel, GDF-Suez kontrolowały ponad 60% rynku europejskiego elektrycz-
ności (2010) [za:] E. Grand, T. Veyrenc, L’Europe..., s. 206.

63  Por. J. Lesourne, Regards sur la politique européenne intérieure et extérieure de l’énergie, Gou-
vernance européenne et géopolitique de l’énergie IFRI, mars 2008, s. 6.

64  A. Prontera, Europeanization..., s. 500.
65  P. Boisson, Pour la France: Évolution du rôle de l’Etat dans la défi nition et la mise en oeuvre 

d’une politique de l’énergie, 2001, s. 10.
66  Por. A. Prontera, Europeanization..., s. 494; M. Derdevet, L’Europe en panne..., s. 115.
67  E. Grand, T. Veyrenc, L’Europe..., s. 218.
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l’énergie), krajowego organu ds. regulacji utworzonego w 2000 roku, był rzeczywi-
sty, ale bardzo powolny. Administracja wykazywała wolę zachowania przywilejów 
jak najszerzej (utrzymanie taryf regulowanych, zasad dostępu do sieci opracowa-
nej przez CRE itp.).

Rząd, widząc, że utrzymanie „francuskiego modelu usług użyteczności publicz-
nej” jest nierealne, przyjął postawę, która zakładała, że Francja może zaakceptować 
liberalizację pod warunkiem, iż nie zostaną naruszone pewne fi lary, takie jak: inte-
gralność EDF, usługa publiczna, utrzymanie energetyki jądrowej oraz zachowania 
prerogatyw państwa w określaniu założeń polityki energetycznej68. Państwo wy-
kluczało podział EDF i GDF w zakresie rozdziału sieci lub zbycia aktywów.

Podczas szczytu Rady Europejskiej w Göteborgu w czerwcu 2001 roku pre-
mier Lionel Jospin uzyskał wsparcie kanclerza Gerharda Schrödera w jego zabie-
gach o powstrzymanie liberalizacji francuskiego rynku energii69.

W okresie kohabitacji premier Lionel Jospin i prezydent Jacques Chirac byli 
wspólnie w całkowitej opozycji do liberalizacji rynku energii we Francji70. Pod-
czas posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie (15–16 marca 2002 roku) obaj 
politycy razem stanęli w obronie sektora publicznego, odrzucając możliwość peł-
nej liberalizacji rynku energii71.

Nowy rząd premiera Jeana-Pierre’a Raff arina (który zakończył okres pięciolet-
niej kohabitacji) w sierpniu 2002 roku ogłosił (pod przymusem drugiego pakietu 
energetycznego) plan częściowej prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw EDF 
i  GDF, która została przeprowadzona zgodnie z  ustawą z  dnia 9 sierpnia 2004 
roku72. Rząd utrzymał jednak silną kontrolę nad sektorem, umieszczając w usta-
wie wymóg otrzymania co najmniej 70% kapitału i prawa głosu państwa francu-
skiego.

Do połowy I dekady XXI wieku francuska polityka energetyczna była w nie-
wielkim stopniu dostosowana do kierunku nowego systemu rynkowego zapro-
ponowanego przez KE. Europejska presja adaptacyjna tylko nieznacznie mogła 
zapewnić wymagane zmiany73.

6.2.2.2. Od protekcjonizmu do „patriotyzmu gospodarczego”

Poważnym problemem w  kontekście liberalizacji rynku energetycznego w  UE 
było promowanie przez Francję narodowych czempionów, czyli przedsiębiorstw 

68  R. Eising, N. Jabko, Moving Targets..., s. 21–22.
69  B. Koszel, Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie XXI wieku. Realia i perspektywy (Raport 

z badań), Instytut Zachodni, IZ Policy Papers 6 (I), Poznań 2012, s. 51.
70  G. Bossuat, Faire l’Europe sans défaire la France, Euroclio, 2005, s. 207.
71  R. Bacqué, A. Leparmentier, MM. Chirac et Jospin, défendent le monopol de l’EDF, Le Monde, 

16.03.2002.
72  Loi no 2004-803 du 9 août 2004 parue au, JORF no 185 du 11 août 2004, http://www.legi-

france.gouv.fr (dostęp: 5.07.2012).
73  A. Prontera, Europeanization..., s. 503.
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najważniejszych dla sektora energetycznego i całej gospodarki74. Postępowanie ta-
kie często było uzasadniane potrzebą ograniczenia negatywnych wpływów globa-
lizacji, przy czym retoryka patriotyzmu gospodarczego nie była francuskim wy-
jątkiem, wiele bowiem państw europejskich (i spoza UE) doświadczało epizodów 
ochrony własnego rynku75.

W lipcu i sierpniu 2005 roku premier Dominique de Villepin w odpowiedzi na 
informacje o możliwym wrogim przejęciu fi rmy Danone przez PepsiCo. powiedział: 
„Chciałbym zebrać całą naszą energię wokół prawdziwego patriotyzmu gospodar-
czego (…), by bronić Francję i to, co jest francuskie”76. Rząd uzyskał wsparcie pre-
zydenta Jacques’a Chiraca, który zwrócił się do rządu, aby „wzmocnić ochronę stra-
tegicznych przedsiębiorstw”77. Kilka miesięcy później przyjęto dekret, który określił 
nowe zasady niektórych inwestycji zagranicznych we francuskie fi rmy w strategicz-
nych sektorach78. Dekret natychmiast zyskał przydomek „antyprzejęciowy”.

Patriotyzm gospodarczy postrzegany był przez francuski rząd jako element 
polityki bezpieczeństwa ekonomicznego ukierunkowanej na ochronę działal-
ności gospodarczej w sektorach strategicznych oraz ochronę narodowych czem-
pionów. Przez cały rok 2006 w krajowych mediach i debacie publicznej koncep-
cja patriotyzmu gospodarczego w  obronie symboli – wizytówek francuskiego 
przemysłu – zajmowała stałe miejsce79. Premier Dominique de Villepin w prze-
mówieniu na Uniwersytecie im. Humboldta w  Berlinie 18 stycznia 2006 roku
przekonywał:

74  Koncepcja „patriotyzmu gospodarczego” odżyła we Francji silnie już w  latach 90. XX w., 
wraz z postępem procesu liberalizacji w ramach tworzonego wspólnego rynku europejskiego. So-
cjalistyczny premier L. Jospin także wzywał fi rmy do patriotyzmu gospodarczego w czasie trudnej 
koniunktury gospodarczej.

75  Joseph Stiglitz sugerował Europejczykom wprowadzenie środków ograniczających w  od-
niesieniu do produktów importowanych do UE, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych, wobec 
fi rm, które nie są poddane tym samym wymogom środowiskowym co fi rmy europejskie. Dotyczy to 
produktów wytwarzanych przez fi rmy, zmuszone w Unii Europejskiej do wypełniania celów wyzna-
czonych przez kwoty emisji CO2. Stiglitz uważa, że jeżeli ograniczenia ilościowe są trudne do wpro-
wadzenia w życie,   Europejczycy mogą nałożyć cła wyrównawcze na produkty, które nie spełniają 
norm ekologicznych. Dotyczy to zwłaszcza produktów amerykańskich i  chińskich, importowanych 
do Europy [za:] J.E. Stiglitz, Un autre monde: Contre le fanatisme du marché, Fayard, Paris 2006, s. 247.

76  La bataille des centres de décision: Promouvoir la souveraineté économique de la France
à l’heure de la mondialisation (rapport), Senat RF, http://www.senat.fr/rap/r06-347-1/r06-347-145.
html (dostęp: 22.07.2012).

77  Le gouvernement va publier une liste des secteurs où les OPA seront interdites, Le Monde, 
fr.hy, 29.08.2005; D. de Villepin, Hausse du prix du pétrole et politique énergétique, 16.08.2005, 
http://archives.gouvernement.fr/villepin/acteurs/interventions_premier_ministre_9/conferences_
presse_526/hausse_prix_petrole_politique_53742.html (dostęp: 25.02.2012).

78  Décret no 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations fi nancières avec l’étranger 
et portant application de l’article L. 151-3 du code monétaire et fi nancier. Dekret zakłada, że inwesto-
rzy zagraniczni, którzy chcą przejąć kontrolę lub pakiet udziałów na poziomie 33,33% (mniejszość 
blokująca) w 11 branżach uznanych za wrażliwe, muszą wcześniej uzyskać zgodę władz francuskich.

79  M. Derdevet, L’Europe en panne..., s. 142.
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Europa powinna lepiej bronić interesów swoich obywateli i swoich przedsiębiorstw. Tak, 
jestem zwolennikiem prawdziwego europejskiego patriotyzmu gospodarczego (…) należy 
połączyć nasze starania, by wspólnie dążyć w tym samym kierunku oraz umocnić nasze 
interesy na świecie80.

Patriotyzm gospodarczy, oparty na środkach o charakterze protekcjonistycz-
nym, wywołał spór z Brukselą, która wielokrotnie wzywała kraje członkowskie 
do współpracy w  bardziej europejskim duchu. Jak powiedział przewodniczący 
KE José Manuel Barroso: „Ekonomiczny nacjonalizm nigdy nie był rozwiąza-
niem i  jest jeszcze mniej dzisiaj. (…) Czy nie jest absurdem, że kraje europej-
skie chronią się jeden przed drugim?”81. Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku 
wewnętrznego, potępił „demagogiczny patriotyzm” rządu francuskiego i zarzucił 
mu protekcjonizm82. Podobnie były unijny komisarz ds. konkurencji Mario Monti 
wzywał Francję do gospodarki rynkowej83. Komisja uznała, że francuski dekret 
ochrony branż strategicznych jest niezgodny z zasadą swobodnego przepływu ka-
pitału w UE84.

Symbolicznym wyrazem „patriotyzmu gospodarczego” była postawa rządu 
wobec próby przejęcia koncernu Suez przez włoski Enel, który ogłosił swój zamiar 
na początku 2006 roku. Francuski rząd był temu przeciwny. Ówczesny premier de 
Villepin ogłosił, że rząd francuski zamierza połączyć GDF i Suez. Politykę inter-
wencjonizmu kontynuował prezydent Sarkozy, którego urzędnicy wsparli osta-
teczną fuzję wymienionych fi rm w połowie 2008 roku85. Francuski minister ds. 
europejskich Jean-Pierre Jouyet powiedział, że takie strategiczne działania, nie zaś 
przyjęte przez Komisję propozycje otwarcia rynku, odzwierciedlają „wizję tego, 
jaka może być polityka energetyczna dla Europy”86.

Fuzja fi rm pod nadzorem rządu wymagała uchwalenia przez parlament spe-
cjalnego prawa pozwalającego na prywatyzację GDF (państwo francuskie zacho-
wało mniejszościowy pakiet kontrolny 35,7% w GDF-Suez; w 2012 roku – 36%). 
Zatrzymanie tak zwanej złotej akcji (umożliwiającej weto decyzyjne) przez rząd 

80  D. de Villepin, L’allemagne, La France et l’avenir, de l’Union européenne, Vortrag an der 
Humboldt-Universität, Berlin 18.01.2006, http://whi-berlin.de/documents/devillepin.pdf (dostęp: 
15.03.2012).

81  „L’esprit européen” malmené par le patriotisme, économique, La Revue parlementaire, N° 887, 
avril 2006, http://www.larevueparlementaire.fr/pages/RP887/RP887-europe-esprit-europeen.htm 
(dostęp: 20.07.2012).

82  OPA: McCreevy hostile à la protection de certains secteurs stratégiques, EurActiv, 5.09.2005; 
Les commissaires à la concurrence et au marché intérieur durcissent le ton, EurActiv, 10.03.2006; «L’es-
prit européen” malmené par le patriotisme..., N° 887, avril 2006.

83  M. Monti, Oui, la France peut guérir de sa phobie antilibérale, Le Figaro, 12 mai 2006.
84  La CE conteste le décret français sur les secteurs stratégiques, Reuters, 6.10.2006.
85 J.D. Levy, A. Cole, P. le Galès, From Chirac to Sarkozy: A New France? [w:] Developments in 

French Politics 4 (red. A. Cole, P. le Galès, J. Levy), Palgrave Macmillan 2008, s. 19.
86  Por. R. Youngs, Energy Security..., s. 36; Dissociation des marchés européens de l’énergie? Non Si 

les Français et les Allemands arrivent à leurs fi ns, http://www.voxpress.info/dissociation-europeens-
s813823.htm (dostęp: 22.05.2012).



162 W kierunku wspólnej polityki energetycznej UE

miało „na wszelki wypadek” zapewnić możliwość zablokowania ewentualnych 
niekorzystnych z  punktu widzenia państwa decyzji (na przykład sprzedaży in-
frastruktury gazowej we Francji)87. Rząd włoski złożył skargę do KE na akt „eko-
nomicznego patriotyzmu” jako przykład zaburzenia tworzenia wspólnego rynku 
wewnętrznego. W odpowiedzi na to europejski komisarz ds. rynku wewnętrzne-
go Charlie McCreevy stwierdził, że francuskie działania, wprawdzie „sprzeczne 
z duchem europejskiego wspólnego rynku”, są jednak dopuszczalne88.

Fuzja okazała się sukcesem, a w jej rezultacie wyrósł jeden z największych kon-
cernów energetycznych w Europie (chociaż GDF-Suez jest często opisywany jako 
największy rywal EDF, to rząd czuwa, by oba koncerny godziły swoje interesy)89. 
Jak zauważył profesor Philippe Moreau Defarges, prawie wszystkie francuskie 
partie polityczne wierzyły w protekcjonizm pomimo funkcjonowania kraju w ra-
mach jednolitego rynku europejskiego z surowymi zasadami90.

6.3. Adaptacja francuskiego sektora energetycznego
do wymogów kolejnych pakietów energetycznych

6.3.1. Demonopolizacja i liberalizacja rynku energii elektrycznej we 
Francji w świetle wymogów kolejnych pakietów energetycznych

Zapoczątkowana w  2000 roku deregulacja sektora elektroenergetycznego we 
Francji spowodowała przerwanie monopolu EDF, niegdyś symbolu narodowej 
niezależności, wraz z transpozycją europejskiej dyrektywy zmuszającej koncern 
do otwarcia 20% swojej działalności na konkurencję (por. tab. 11)91. W 2003 roku 
już 37% francuskiego rynku było otwarte na konkurencję92. W listopadzie 2005 

87  GDF-Suez sprzedał Eni 57,3% udziałów w Distrigaz jako warunek KE na fuzję [za:] J.-P. Han-
sen, J. Percebois, Énergie..., s. 407; France Energy Report, Enerdata, January 2012, s. 13–14. Aktywa 
Suezu (hydroenergetyka i biomasa) zostały wydzielone do nowej spółki giełdowej, SuezEnviron-
ment, w której GDF-Suez zachował udziały (35,4% w 2010 r.).

88  Ch. Schülke, Th e EU’s Major Electricity and Gas Utilities since Market Liberalization, Gouver-
nance européenne et géopolitique de l’énergie, IFRI 2010, s. 49.

89  W styczniu 2009 r. koncern Siemens wycofał się ze współpracy z francuskim państwowym 
koncernem AREVA, z którym współpracował od 2001 r., gdyż pomimo licznych prób zawieszenia 
własnościowego udziału (34%) spotkał się z oporem większościowego akcjonariusza (w praktyce 
właściciela fi rmy – rządu francuskiego). Ostatecznie Siemens odsprzedał (2012) udziały AREVA.

90  Hollande most likely to win French presidential run-off , English.news.cn, 4.05.2012, http://
news.xinhuanet.com/english/world/2012-05/04/c_131569204.htm (dostęp: 5.06.2012).

91  Por. E. Grand, T. Veyrenc, L’Europe..., s. 225.
92  France, Country Analysis Briefs, 2003.
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roku EDF został wprowadzony do obrotu giełdowego, rząd zachował jednak pa-
kiet kontrolny (84,45% w 2010 roku).

Ustawa elektroenergetyczna dopuszczała działanie nowych producentów i po-
wołała Komisję ds. Regulacji Energetyki (Commission de régulation de l’énergie 
– CRE), zmodyfi kowała również rozumienie usługi publicznej, której regulację 
przyjęła CRE. Od 2000 roku we Francji taryfy regulowane, po których sprzedawa-
ny był prąd elektryczny, były określane przez właściwego ministra (dekret rządu), 
lecz po konsultacjach i na podstawie propozycji regulatora – CRE (nadal jednak 
jedynymi uprawnionymi dostawcami do korzystania z  taryf regulowanych były 
dawne monopole – EDF i GDF)93. Oznaczało to, że na rynku regulowanym od-
biorcy nabywają energię elektryczną jedynie od dostawców wyznaczonych przez 
państwo. Z czasem władza CRE została wzmocniona, ale rząd wciąż miał ostatnie 
słowo w sprawie taryf (mógł je zatwierdzić lub odrzucić)94.

Systematycznie przesył i dystrybucja były stopniowo oddzielane od produkcji. 
1 lipca 2000 roku powstała fi rma RTE (Réseau de Transport d’Électricité) odpowie-
dzialna za zarządzanie sieciami przesyłu energii elektrycznej wysokiego napięcia. 
Wyodrębniono również, w 2008 roku, odpowiednik dla dystrybucji – ERDF (Élec-
tricité Réseau Distribution France). Obie jednostki są niezależne kompetencyjnie 
i decyzyjnie od EDF (choć są w 100% własnością EDF). RTE jest operatorem ma-
gistrali przesyłowych wysokiego napięcia, podczas gdy ERDF obsługuje 34 tys. 
francuskich miast, co odpowiada 95% dostaw energii elektrycznej we Francji. Po-
zostałe 5% jest obsługiwane przez komunalne przedsiębiorstwa. Konkurencyjni 
wobec EDF dostawcy mogą korzystać z sieci ERDF po wykupieniu dostępu. Pod 
koniec listopada 2001 roku we Francji rozpoczął działanie giełdowy rynek hurto-
wego obrotu energią elektryczną Powernext.

Pomimo podejmowanych reform Francja, wbrew przepisom unijnym, konty-
nuowała interwencję państwa w sektorze energetycznym w szczególności przez 
regulowanie taryf cen energii elektrycznej. Dzięki transpozycji dyrektywy elek-
trycznej z  1996 roku (Francja uczyniła to jako jeden z  ostatnich krajów Unii 
w 2000 roku), która wprowadziła zasadę swobodnego wyboru dostawców energii 
elektrycznej (dla klientów przemysłowych od 1 lipca 2004 roku i indywidualnych 
gospodarstw domowych od 1 lipca 2007 roku), konsumenci mogli wybierać mię-
dzy ofertami dostaw energii elektrycznej opartymi na95:

93  S. Nies, At the speed of light? Electricity Interconnections for Europe, Th e Institut français des 
relations internationales, IFRI, 2009, s. 36.

94  France, Outlook, EIA 2009, s. 16.
95  W praktyce Francuzi są przywiązani do tradycyjnych narodowych dostawców. Niewiele osób 

było świadomych możliwości wyboru konkurencyjnego dostawcy energii elektrycznej. Do 2011 r. 
tylko 5,9% z klientów indywidualnych (osoby fi zyczne) zmieniło dostawcę energii (dla porównania 
w Niemczech działa czterech operatorów, którzy dzielą 2/3 produkcji w Niemczech) [za]: Électricité: 
Un rapport du Sénat rappelle les spécifi cités françaises, 20.07.2012, EurActive, http://www.euractiv.fr/
electricite-rapport-senat-rappelle-specifi cites-francaises-article (dostęp: 27.08.2012).
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– taryfach regulowanych (oferowanych wyłącznie przez uprzywilejowanych 
dostawców historycznych),

– cenach rynkowych (proponowanych przez sprzedawców alternatywnych).
Nowi uczestnicy na rynku dostaw energii elektrycznej musieli stworzyć wa-

runki co najmniej tak korzystne jak te, które oferują regulowane ceny EDF96.
Ponieważ od stycznia do listopada 2003 roku ceny rynkowe energii były niższe 

od cen EDF, część konsumentów opuściła narodowego czempiona i przeszła do 
konkurencyjnych dostawców97. W połowie 2005 roku ceny rynkowe znów wzro-
sły znacząco ponad ceny taryf regulowanych, i ci klienci przemysłowi, którzy ode-
szli, manifestowali swoje niezadowolenie. Aby umożliwić im powrót do rynku 
regulowanego, zostały wprowadzone specjalne, jak je określono, „taryfy powrotu” 
(tarifs de retour lub urzędowo tarifs réglementés transitoires d’ajustement au mar-
ché – TaRTAM)98. W praktyce jednak (za przyzwoleniem państwa) cena „taryfy 
powrotu” była wyższa o 10–23% w stosunku do pozostałych taryf (taryfy „żółtej” 
i „zielonej”, które były znacznie niższe od cen rynkowych).

Wywołało to krytykę niezależnego regulatora CRE, który zarzucił rządowi, że 
poziom cen energii elektrycznej we Francji według taryf regulowanych dla klien-
tów indywidualnych (małe i średnie przedsiębiorstwa) był niższy od ceny na ryn-
kach hurtowych, co de facto blokowało rynek dla konkurencyjnych dostawców99.

Od 2006 roku Paryż i  Bruksela uprawiały szermierkę w  sprawie konkuren-
cji na francuskim rynku energii elektrycznej. Komisja Europejska, opierając 
się na prawie antymonopolowym, zarzuciła Francji, że utrzymywanie taryf re-
gulowanych utrudnia otwarcie rynku, stanowi swoistą pomoc państwa i  może 
zakłócić konkurencję. 4 kwietnia 2006 roku Komisja wdrożyła procedurę prze-
ciwko Francji, kontestując system taryf regulowanych, i wydała opinię na pod-
stawie art. 226 TWE (art. 258 TFUE), w której wzywała do usunięcia uchybień 
(argumentowała między innymi, że regulowane taryfy naruszają art. 3 § 1 dy-
rektywy 2003/54/WE, utrudniając osiągnięcie konkurencyjnego rynku energii
elektrycznej)100.

W lipcu 2007 roku Komisja potwierdziła swoje stanowisko i wszczęła formal-
ne postępowanie wyjaśniające zgodnie z  art. 88 ust. 2 TWE w  odniesieniu do 

96  Electricity market indicators, Eurostat; M. Cruciani, Évolution..., s. 63–64.
97  J.-M. Chevalier, J. Percebois, Gaz et électricité..., s. 27.
98  Ustawa n° 2006-1537 z 7 grudnia 2006 nowelizująca Loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative 

au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Rada Stanu (Conseil 
d’État) uznała 22 marca 2007 r., że taryfa powrotna była niezgodna z duchem otwarcia rynku. Był to 
akt wyłącznie o charakterze opiniodawczym.

99  J.-M. Chevalier, J. Percebois, Gaz et électricité..., s. 27; J.-P. Hansen, J. Percebois, Énergie...,
s. 472–473.

100  Procédure d’infraction engagée par la Commission contre la France sur la base de l’article 226 
du Traité: communiqué de presse de la Commission européenne du 4 avril 2006; Électricité SER: huit 
États membres n’ont toujours pas appliqué la législation communautaire, Bruxelles, le 4 avril 2006, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-429_fr.htm (dostęp: 21.11.2011).
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środka pomocy jako niezgodnego ze wspólnym rynkiem101. Regulowane taryfy 
cen energii zostały uznane za pomoc publiczną zakłócającą wolną konkurencję. 
Komisja stwierdziła, że taryfy regulowane były fi nansowane przynajmniej czę-
ściowo ze środków państwa i miały wpływ na wymianę handlową między pań-
stwami członkowskimi.

Rząd premiera François Fillona, chcąc zapobiec spodziewanym sankcjom ETS 
oraz w obawie, że KE przyjmie nową dyrektywę wprowadzającą ograniczenia mak-
symalnego udziału w rynku dla fi rm historycznie obecnych na rynku krajowym, 
co de facto doprowadziłoby do podziału EDF, powołał (w 2007 roku) specjalną 
komisję kierowaną przez Paula Champsaura, która miała przygotować założenia 
nowej organizacji rynku elektroenergetycznego. Działanie to miało przekonać KE 
o woli Francji otwarcia jej rynku energii elektrycznej na konkurencję. Wobec tego 
Francja złożyła w Komisji wniosek o zamiarze reorganizacji rynku energii elek-
trycznej, dzięki czemu dochodzenie KE zostało wstrzymane.

W piśmie z  dnia 15 września 2009 roku komisarz odpowiedzialna za kon-
kurencję, Nelly Kroes, określiła, że „Na tym etapie procedury postępowania
»o pomoc państwa« [Komisja – T.M.] uwzględniła (…) założenia i zobowiązania” 
zaproponowane przez Francję i zadeklarowała przyjęcie warunkowe, akceptujące 
w ograniczonym okresie do 2010 roku taryfy TaRTAM i do 2015 roku inne taryfy 
oferowane dla dużych i średnich fi rm102. Dochodzenie zostało tymczasowo zawie-
szone do czerwca 2010 roku, dzięki czemu Francja zyskała czas na dostosowanie 
krajowego rynku elektroenergetycznego do wymogów dyrektyw103.

Regulowane taryfy energii elektrycznej ze względu na niskie ceny (zbyt odbie-
gające od cen rynkowych) zostały uznane za subsydiowanie i pomoc państwa104. 
W ocenie KE sztucznie niskie taryfy energetyczne zapewniały przewagę ekono-
miczną niektórym fi rmom francuskim i  zaburzały konkurencję na wspólnym 
rynku. Komisja zaleciła zakończenie taryf regulowanych105.

KE złożyła ponadto do ETS skargę (C-388/06) za nieprzeniesienie do krajowe-
go prawodawstwa w wymaganym czasie dyrektywy 2003/96/WE w sprawie opo-
datkowania produktów energetycznych i elektryczności, w wyniku której Francja 
przegrała postępowanie wyrokiem Trybunału z dnia 29 marca 2007 roku106.

101  Procedures Relating to Th e Implementation of Th e Competition Policy Commission State Aid – 
France State Aid C 17/07 (ex NN 19/07) – Regulated electricity tariff s in France Invitation to submit 
comments pursuant to Article 88 (2) of the EC Treaty (Text with EEA relevance), (2007/C 164/05).

102  C. Blaumann, Vers une politique..., s. 78.
103  Ibidem, s. 78.
104  W prawodawstwie europejskim sam mechanizm taryf regulowanych nie jest ani zabroniony, 

ani dozwolony.
105  S. Meritet, French energy..., s. 14.
106  Sprawa C-388/06; Wyrok Trybunału C-388/06 – Komisja przeciwko Francji, http://eur-lex.eu-

ropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0388:PL:HTML; Taxation of energy products 
and electricity – New infringement proceedings against France, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
07-1546_en.htm (dostęp: 22.10.2012).



166 W kierunku wspólnej polityki energetycznej UE

6.3.1.1.  Filozofi a wspólnotowa a interes narodowy. Nowa organizacja rynku energii
elektrycznej – la loi NOME

Presja liberalizacyjna KE i zagrożenie sankcją kary za pomoc państwa postawiły 
francuskie władze przed prawdziwie trudnym dylematem: pozostawić ceny prądu 
elektrycznego regulowane, narażając się na dalsze konsekwencje instytucji unij-
nych, czy poddać je siłom rynku? Jak pogodzić korzyści z  tak zwanej renty ją-
drowej (gwarantującej niższe ceny energii elektrycznej niż w sąsiednich krajach 
i zwiększającej konkurencyjność gospodarczą kraju), a jednocześnie respektować 
europejskie dyrektywy i cele otwartego rynku?107

Francuskie władze wykonały różne „piruety prawne”, by pogodzić to, co na 
pierwszy rzut oka wydawało się nie do pogodzenia108:

– utrzymanie niskich cen dostaw (przez zachowanie taryf regulowanych) dla 
francuskich konsumentów i przemysłu,

– zapewnienie integralności operatora historycznego i utrzymanie dominu-
jącej pozycji krajowego czempiona w sektorze energetyki,

– wprowadzenie zrównoważonej konkurencji i otwarcie rynku.
Dodatkowe utrudnienie stanowiła specyfi ka sektora energii jądrowej, który 

z obiektywnych względów nie poddaje się łatwo prywatyzacji (sprzedaż elektrow-
ni jądrowych jest niemożliwa ze względów bezpieczeństwa, tak jak przeniesienie, 
wybranych istniejących elektrowni jądrowych do innego operatora w celu stymu-
lowania konkurencyjności). Wszystkie elektrownie jądrowe należą do EDF, a więc 
de facto do państwa francuskiego.

6.3.1.2. Raport Champsaur

Komisja Champsaur opublikowała wiosną 2009 roku raport w sprawie nowej or-
ganizacji rynku energii elektrycznej. Zakładał on utrzymanie taryf regulowanych 
i quasi-monopolu energii jądrowej przez krajowego producenta EDF z równocze-
snym otwarciem rynku109. Raport zaproponował mechanizm pozwalający ochro-
nić interesy konsumentów (niższe ceny prądu), a jednocześnie wpisać rynek ener-
gii elektrycznej w szerszy kontekst europejski. Francuski rząd przyjął rozwiązanie 
iście innowacyjne. Zdecydował podzielić się rentą jądrową z konkurencją!

Raport Champsaur zalecał utrzymanie regulowanych taryf dla konsumentów 
indywidualnych oraz małych fi rm i odejście od regulowanych taryf dla dużych 
odbiorców komercyjnych (przemysłowych)110. Dodatkowo postulował, by wszy-

107  E. Grand, T. Veyrenc, L’Europe..., s. 222.
108  Ibidem, s. 539; T. Veyrenc, Energie: où va l’Europe?...
109  Rapport de la commission sur l’organisation du marché de l’électricité, Présidée par Paul 

Champsaur, avril 2009, http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/9-04-16_Rapport_
Champsaur.pdf (dostęp: 22.10.2012).

110  Pierwotnie projekt zakładał dwa alternatywne rozwiązania: (1) odzyskanie renty jądrowej 
(podatek jądrowy), (2) regulowane otwarcie dostępu do energii elektrycznej produkowanej w elek-
trowniach jądrowych EDF, zob. J.-P. Hansen, J. Percebois, Énergie..., s. 478–479; La nouvelle organi-
sation du marché de l’électricité, http://www.cre.fr/dossiers/la-loi-nome (dostęp: 20.09.2012).
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scy dostawcy we Francji mieli dostęp do „historycznych” nuklearnych mocy pro-
dukcyjnych EDF na poziomie taryf regulowanych111.

Nowe prawo organizacji rynku energii elektrycznej (Nouvelle Organisation du 
Marché de l’Électricité – NOME), uchwalone 7 grudnia 2010 roku (weszło w życie 
1 lipca 2011 roku), zakładało odejście od regulowanych taryf dla odbiorców ko-
mercyjnych (nie gospodarstw indywidualnych), jednocześnie zobowiązując EDF 
do sprzedaży energii elektrycznej dla dostawców alternatywnych (konkurentów 
EDF) po cenie regulowanej, pod warunkiem że tak zakupiona energia elektryczna 
byłaby w sprzedaży wyłącznie na terenie Francji112. Dodatkowo wielkość zakupu 
energii od EDF po specjalnej regulowanej cenie (taryfa ARENH, l’Accès Régulé
à l’Électricité Nucléaire Historique od 1 lipca 2011 roku) ustalono na 25% produk-
cji francuskiego giganta, nie więcej jednak niż 100 TWh)113. Obowiązek sprzedaży 
(art. 1 ustawy) wskazanej wielkości energii elektrycznej z francuskich elektrow-
ni jądrowych do konkurentów odbywa się pod nadzorem krajowego organu re-
gulacyjnego (CRE). Od 2013 roku CRE (której uprawnienia i  struktura zostały 
rozszerzone) będzie określała ceny ARENH. Taryfy niebieskie (dla gospodarstw 
domowych) nie były przedmiotem postępowania Komisji114.

Tabela. 10. Atuty nowej organizacji rynku elektrycznego

Dostęp do elektryczności wytwarzanej z energetyki jądrowej alternatywnym dostawcom
na takich samych warunkach ekonomicznych jak oferta EDF
Wybór pomiędzy konkurencyjnymi ofertami różnych dostawców 
Wymóg bezpieczeństwa dostaw we Francji przez zobowiązanie dostawców do dysponowania 
zdolnościami produkcji lub wystarczającego zaopatrzenia w każdej chwili
Utrzymanie „efektu renty” i regulowanych taryf dla drobnych konsumentów

Źródło: opracowanie własne.

Ustawa NOME rozpoczęła nową erę we Francji. Wysokość cen regulowanych 
stała się przedmiotem narodowej debaty, a mechanizm dopuszczający konkuren-
cję (do pewnego stopnia) do cen regulowanych został wdrożony115.

6.3.1.3. Akceptacja Komisji, protest konkurentów

KE, po kilku latach sporów, zatwierdziła nowy sposób organizacji rynku energii 
elektrycznej we Francji 12 czerwca 2012 roku116. Wobec realizowanych reform 
Komisja w  styczniu 2012 roku umorzyła postępowanie z  powodu braku trans-

111  Raport również rekomendował, by taryfa TaRTAM została wycofana w 2010 r.
112  Loi no 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.
113  EDF, Panorama de l’électriciteé, http://www.edf.com/html/panorama/production/indus-

triels/nucleaire/france.html (dostęp: 10.08.2012).
114  State aid: Commission gives conditional approval to aid component in regulated electricity 

tariff s in France, European Commission, Press Release, Brussels, 12 June 2012.
115  C. Blaumann, Vers une politique..., s. 79.
116  Électricité: Fin du feuilleton entre Paris et Bruxelles sur la libéralisation, EurActiv, 13.06.2012.
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pozycji dyrektywy w  sprawie liberalizacji sektora117. Operatorzy alternatywni 
– ENEL, E.ON, Vattenfall i Alpiq – zgrupowani w  stowarzyszeniu (Association 
Française Indépendante de l’Électricité et du Gaz Afi eg) wyrazili jednak swoje 
rozczarowanie decyzją Komisji, gdyż nowe rozwiązanie w ich ocenie nie wpro-
wadza prawdziwej konkurencji na francuskim rynku energii elektrycznej. Fir-
my konkurencyjne stwierdziły: „to stawia nas w  sytuacji pośrednika (drugiego 
sprzedawcy z  rzędu), EDF i  95% rachunków klientów jest nadal regulowanych 
(co osłabia konkurencyjność na rynku)”118. W piśmie skierowanym do komisarza 
ds. konkurencji Joaquina Almunię przez Afi eg członkowie stowarzyszenia pod-
kreślili, że ze względu na zbyt wysoką stawkę (ARENH) zostali uderzeni utratą 
udziałów w rynku w takim stopniu, że rzeczywiście zagraża to ich obecności we 
Francji119. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji podkreśliła, że wysokość stawek 
wymaga analizy, ale mechanizm stawek regulowanych jest zgodny z  rynkiem
wewnętrznym120.

6.3.2. Liberalizacja francuskiego rynku gazu

Francja była jednym z krajów UE wolniej torujących drogę dla konkurencji w sek-
torze gazu. Dostosowanie krajowego rynku gazu do otwartego wspólnego rynku 
nie niosło tak wiele kontrowersji jak w sektorze elektroenergetycznym, Francja 
bowiem importuje gaz (a nie tak jak w wypadku prądu elektrycznego, gdzie jest 
znaczącym producentem), aczkolwiek jego udział w  strukturze bilansu energe-
tycznego jest umiarkowany. Mimo to działania dostosowawcze były wdrażane 
z trudnością.

W grudniu 2002 roku francuski parlament dostosował prawodawstwo krajowe 
do dyrektywy gazowej (98/30/WE), która między innymi zapewniała swobodny 
wybór dostawców. Wprawdzie GDF otworzył swoją sieć dystrybucyjną dla stron 
trzecich w sierpniu 2000 roku, pozwalając największym odbiorcom przemysło-
wym na wybór dostawcy, ale w praktyce nadal utrzymywał pozycję dominującą121.

We Francji uważano, że wprowadzenie wolnego rynku może skutkować pod-
wyżkami cen gazu, co szczególnie odczułyby gospodarstwa domowe. Stąd pomysł, 
by (podobnie jak w wypadku energii elektrycznej) najpierw liberalizować rynek 
hurtowy. Rozdzielenie prawne sieci przesyłu od producentów dokonało się wraz 

117  Ibidem, 30.01.2012. W komunikacie prasowym KE stwierdza, że decyzja jest uwarunkowana 
likwidacją taryf dla przemysłu (dużych i średnich przedsiębiorstw) do 2015 r. („zielona” i „żółta”).

118  Électricité: Fin du feuilleton...
119  Ibidem.
120  Cena 42 euro za megawatogodzinę (MWh), po której konkurenci EDF mogą dzięki prawu 

NOME kupić energię elektryczną z energii jądrowej produkowanej przez operatora historycznego, 
została utrzymana do czasu przyjęcia przez KE metodologii dla przedstawionego przez Francję prze-
licznika cenowego (stopniowe przejście do cennika opartego na kalkulacji kosztów każdego roku).

121  France, Country Analysis Briefs, 2003.
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z powstaniem spółki GRTgaz (Gestionnaire du réseau de transport de gaz) zarzą-
dzającej systemu przesyłu gazu na podstawie ustawy z 9 sierpnia 2004 roku, która 
dokonała transpozycji do prawa francuskiego dyrektywy 2003/54/WE z 26 czerw-
ca 2003 roku122. Spółka w 75% jest własnością GDF-Suez (powstała 1 stycznia 2005 
roku)123. Nastąpił również rozdział zarządów sieci i dystrybutorów, w wyniku czego 
powstało GrDF (Gaz réseau Distribution France) – spółka zarządzająca systemem 
dystrybucji gazu w 100% zależna od GDF, powstała 31 grudnia 2007 roku.

Ruch w  kierunku zmiany statusu GDF z  przedsiębiorstwa państwowego 
w spółkę akcyjną był powolny. W 2002 roku francuski rząd zezwolił na prywaty-
zację krajowej sieci transportu gazu ziemnego, którą nabyły GDF i TotalFinaElf 
(Total), w 2004 roku nastąpiła zaś częściowa prywatyzacja GDF124. Francja ukoń-
czyła liberalizację rynku gazu w  2008 roku, łącząc historycznego monopolistę 
GDF z prywatnym koncernem Suez. W  listopadzie 2008 roku Powernext uru-
chomiło pierwszą giełdę gazu we Francji (Powernext Gas Spot i Powernext Gas 
Future)125.

Tabela 11. Etapy liberalizacji rynku energetycznego we Francji w świetle regulacji prawnych

Ustawa 2000-108 z 10 lutego 2000 r. o modernizacji usług publicznych w sektorze 
elektroenergetycznym 

Dekret 2000-456 z 29 maja 2000 r. w sprawie kwalifi kowania konsumentów energii elektrycznej 

Ustawa 2003-8 z 3 stycznia 2003 r. w sprawie regulacji rynku i gazu energii elektrycznej oraz 
usłudze publicznej w sektorze energii

Dekret 2003-302 z 1 kwietnia 2003 r. w sprawie kwalifi kowania konsumentów gazu ziemnego 

Ustawa 2004-803 z 9 sierpnia 2004 r. redefi niująca pojęcie usług publicznych w sektorze energii 
elektrycznej i gazu

Ustawa 2005-781 z 13 lipca 2005 r. o nowych kierunkach polityki energetycznej

Ustawa 2006-1537 z 7 grudnia 2006 r. w sprawie modyfi kacji regulacji w sektorze 
energetycznym

Ustawa 2010-1488 z 7 grudnia 2010 r. – Prawo nowej organizacji rynku energii elektrycznej 
(NOME) 

Dekret 2011-466 z 28 kwietnia 2011 r. określający procedury regulowanego dostępu do jądrowej 
energii elektrycznej od operatora historycznego 

Źródło: Legifrance – Le service public de l’accès au dront, http://www.legifrance.gouv.fr (dostęp: 7.07.2012).

122  Répartition du Capital De GRTgaz, http://www.grtgaz.com (dostęp: 7.06.2012).
123  Pozostałe 25% Société d’Infrastructures Gazières, SIG (konsorcjum CNP Assurances, CDC 

Infrastructure i la Caisse des Dépôts), http://www.grtgaz.com (dostęp: 5.07.2012).
124  Por. France, Country Analysis Briefs, 2003. TIGF zarządza siecią przesyłu gazu w południo-

wo-zachodniej Francji, spółka zależna Total.
125  Por. E. Grand, T. Veyrenc, L’Europe..., s. 226.
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6.3.3. Francja a unbundling, czyli trzeci etap liberalizacji

10 stycznia 2007 roku KE zaproponowała trzeci pakiet energetyczny, którego naj-
ważniejszym elementem był rozdział własnościowy (unbundling) produkcji od 
przesyłu i dystrybucji celem ograniczenia monopolu pionowo zorganizowanych 
przedsiębiorstw. Nowe rozwiązanie miało umożliwić niedyskryminacyjny dostęp 
do sieci energetycznych małym fi rmom, które starają się wejść na rynki zdomino-
wane przez operatorów historycznych.

Francja odrzuciła fl agowy pomysł Komisji, co stało się przedmiotem sporu 
między Paryżem i Brukselą126. Pomysł Komisji w praktyce oznaczał demontaż ta-
kich przedsiębiorstw jak EDF, który miał lokalizacje prawie w  całej Europie127. 
Francuskie władze przekonywały, że obecny system zachowuje jedność historycz-
nego operatora, ale jednocześnie gwarantuje niezależność zarządców systemu 
przesyłu (RTE i ERDF).

Propozycje Komisji wprowadzenia rozdziału właścicielskiego uzyskały popar-
cie tylko Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Holandii i Irlandii. Sprzeciw wy-
raziły: Francja, Niemcy, Austria, Bułgaria, Cypr, Grecja, Łotwa, Luksemburg, Sło-
wacja128. Kraje te poszukiwały również możliwości osłabienia zakresu działania 
europejskiej agencji regulacji energetyki przez zapewnienie, że nie będzie mogła 
wprowadzać liberalizacji w kilku najistotniejszych obszarach rynku energetycz-
nego i że jej działanie będzie ograniczone do luźnej współpracy między narodo-
wymi regulatorami129.

Francja, wsparta przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel, działała na rzecz 
osłabienia presji KE i  była przeciwko pełnemu rozdziałowi właścicielskiemu130. 
Duet francusko-niemiecki stał się liderem opozycji, która doprowadziła do zawią-
zania na początku 2008 roku koalicji ośmiu krajów przeciwnych rozwiązaniom 
KE131. W ten sposób Francja i Niemcy z pomocą sześciu innych państw członków 
(Austrii, Bułgarii, Grecji, Luksemburga, Łotwy i Słowacji) utworzyły mniejszość 

126  P. Truscott, Delivering Energy Security at Home: Th e Creation of an Internal European Energy 
Market, Whitehall Papers, Vol. 73, Iss. 1, 2009, s. 56.

127  Filie EDF w Hiszpanii (Hispaelec), EDF Energy, EDF Trading i EDF UK (Wielka Bryta-
nia), EDF Energia (Włochy), Skandrenkof (Szwecja), jak również liczne udziały większościowe na 
Węgrzech (Bert i Demaz), w Holandii (Finelex), w Polsce (Rybki, Eck) i inne [za:] V. du Castel, Le 
gaz, enjeu géoéconomique du XXIe siècle. L’exemple del’Europe, Géoèconomie et Géofi nance, L’Har-
mattan, 2010, s. 144.

128  Por. R. Youngs, Energy Security..., s. 37.
129  Ibidem, s. 38.
130  S. Nies, Ownership Unbundling in Energy Markets. An Overview of a Heated Debate in Europe, 

janvier 2008; U. Guérot, L’Allemagne et l’Europe: Nouvelle donne ou déjà vu?, Études et Recherches
nr 55, Notre Europe, 2006, s. 24–25. Niemcy i Francja przyjęły wspólne stanowisko pomimo różne-
go sposobu zorganizowania struktury sektora elektroenergetycznego (regionalne oligopole w Niem-
czech oraz jeden narodowy operator we Francji).

131  M. Derdevet, L’Europe en panne..., s. 143.
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blokującą w Radzie132. 29 stycznia 2008 roku list „ośmiu” skierowany do Komisji 
Europejskiej i Komitetu ds. Przemysłu (ITRE) w Parlamencie Europejskim argu-
mentował, że uczciwa konkurencja jest możliwa bez separacji własności, a zmu-
szanie przedsiębiorstw energetycznych do zbycia swoich aktywów przesyłowych 
nie jest zgodne z  zasadą swobodnego przepływu kapitału. Według francuskich 
polityków i ekspertów przedstawione przez Komisję rozwiązania mogłyby dopro-
wadzić do dyskryminacji operatorów w niektórych państwach członkowskich133.

„Grupa ośmiu” złożyła alternatywną propozycję rozwiązań nazwaną „trze-
cią drogą”, która umacniała niezależność zarządców sieci bez zmiany struktu-
ry własnościowej spółek. Narodowi regulatorzy mieliby czuwać nad efektywną 
konkurencją i niedyskryminacyjnym dostępem do sieci. Trzecia droga pozwalała 
zachować gwarancje niezależności pomiędzy przedsiębiorstwem matką a opera-
torem systemów transportowych. Francja i Niemcy sugerowały przekształcenie 
przedsiębiorstw w spółki akcyjne, w których zarządzanie i osobne struktury OSP 
wyraźnie ograniczyłyby wpływ spółki dominującej. Komisja uznała jednak, że 
formuła trzeciej drogi nie gwarantuje niezależności decyzyjnej operatorów sie-
ci (OSP)134. Francuski minister ekologii, zrównoważonego rozwoju i planowania 
przestrzennego Jean-Louis Borloo powiedział: „Chcemy skutecznie konkurować 
wyłącznie z korzyścią dla konsumenta i bezpieczeństwa dostaw, co nie wymaga, 
aby podważać prawo własności”135. Według senatora Gérarda Longueta (Union 
pour un Mouvement Populaire, UMP) europejski system poszedł za daleko: „Ener-
gia jądrowa (...) nie może się rozwijać, jeśli nie ma sieci zintegrowanej z produk-
cją, (…) energię elektryczną przesyła się i magazynuje inaczej niż gaz”136. Dawni 
operatorzy, jak EDF i GDF, podkreślali, że korzyści z rozdziału własnościowego 
między działalnością produkcyjną i przesyłową dla integracji rynku nigdy nie zo-
stały wykazane137.

W przemówieniu przed Komisją Finansów Senatu RF 17 kwietnia 2008 roku 
komisarz Piebalgs podkreślił, że „trzecia droga powinna być wzmocniona, jeśli 
kompromis ma się wyłonić”138.

132  J.H. Keppler, S. Méritet, K. Notz, Les relations franco-allemandes..., s. 24–25; Énergie & en-
vironnement Energie: huit États membres soutiennent l’alternative à la séparation patrimoniale, Eur-
Activ, 5.02.2008; Inquiétudes au Sénat sur l’achèvement de la libéralisation du marché européen de 
l’énergie, EurActicv, 17.04.2008.

133  Por. L. Delcour, L’énergie, Enjeu clé pour la Présidence française de l’Union, Revue interna-
tionale et stratégique, IRIS, 2008/1 - N° 69, s. 143; P. Herzog, Ownership-Unbundling: Trois risques
à évaluer avant toute application au gaz, Confrontations Europe, 14.05.2007.

134  Energie: Bruxelles fi xe des conditions strictes à la „troisième voie” soutenue par la France, 
EurActiv, 2.05.2008.

135  Energie: Huit États membres soutiennent..., 5.02.2008.
136  Inquiétudes au Sénat sur l’achèvement..., 17.04.2008.
137  Libéralisation des marchés de l’énergie, la France fait de la résistance, EurActiv, 1.05.2007.
138  Union européenne – Energie – Audition de M. Andris Piebalgs, Commissaire européen chargé 

de l’énergie, Senat RF, 17.04.2008, http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20080414/fi n.
html (dostęp: 12.04.2010).
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W maju 2008 roku Komisja zrewidowała i złagodziła swoje stanowisko, które nie 
zakładało rygorystycznego rozdzielenia produkcji energii od przesyłu139. Pozwoliło 
to na podpisanie porozumienia w Radzie 6 czerwca 2008 roku, które co do zasady 
opierało się na założeniach trzeciej drogi140. Szczegóły tej koncepcji były później 
modyfi kowane przez KE, ale w podstawowych sprawach opierała się ona na propo-
zycji francusko-niemieckiej. Francji sprzyjało również objęcie prezydencji w dru-
giej połowie 2008 roku141. Rozwiązanie z powołaniem ISO zyskało szczególne po-
parcie we Francji, która obawiała się, że wewnętrzny rynek energii może skutecznie 
sprywatyzować zakłady energetyczne, takie jak EDF. Utrzymanie sieci zarządców 
transportu w strukturze fi rm historycznych zostało zaakceptowane przesz Komisję 
w formule rozwiązania ITO142. Rozwiązania w III pakiecie zabraniają jednak produ-
centom energii zakupu przedsiębiorstw przesyłowych w krajach europejskich, gdzie 
pełny rozdział własności został wprowadzony (2009/72/WE [21])143.

Wraz z  postępującą liberalizacją rynku energetycznego francuskie władze 
dokonywały adaptacji własnego modelu w formule minimum w odniesieniu do 
zakresu i kalendarza otwarcia rynku na konkurencję144. Poziom konkurencji na 
francuskim rynku energii elektrycznej nadal jednak pozostał niewystarczający. 
Pomimo reorganizacji rynku do przepisów wspólnotowych udział podmiotów hi-
storycznych (EDF i GDF-Suez) jest dominujący zarówno w produkcji/dostawach, 
jak i w przesyle i dystrybucji.

6.4. Spór Komisji z Francją o praktyki monopolistyczne 
w sektorze energetycznym

Proces liberalizacji rynku energetycznego we Francji był płaszczyzną częstych 
perturbacji na linii Paryż – Bruksela. Zamykanie dostępu do rynku obejmowało 
praktyki stosowane na różnych etapach świadczenia usług energetycznych i do-
staw gazu ziemnego, stając się przedmiotem kolejnych sporów KE z Francją.

139  Compromis en vue sur la libéralisation du marché européen de l’énergie, EurActiv, 19.05.2008.
140  Th ird Energy Package, Concurrences Revue des droits de la concurrence, Concurrences

N 4-2008, s. 153; Rapport Annuel 2008 Federation Europeenne des Entreprises Locales D’energie, s. 13, 
http://www.cedec.com/documents/17/RA-FR.pdf (dostęp: 21.11.2011); Cécile Kérébel, Le débat sur 
les propositions législatives de la Commission européenne concernant l’énergie, IFRI, mai 2008, s. 6.

141  Por. L. Delcour, L’Énergie, Enjeu clé pour la Présidence française de l’Union, Revue interna-
tionale et stratégique, IRIS, 2008/1-N 69, s. 143. 9 lipca 2008 r. Parlament Europejski zagłosował za 
przyjęciem „trzeciej drogi” dla gazu.

142  C. Blaumann, Vers une politique..., s. 28.
143  W konsekwencji EDF nie będzie mógł wykupywać linii elektroenergetycznych wysokiego 

napięcia w Holandii czy Belgii.
144  Por. J.-P. Hansen, J. Percebois, Énergie..., s. 36.
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6.4.1. Problem umów długoterminowych

Komisja w  ścisłej współpracy z  krajowymi organami ds. konkurencji podjęła 
działania przeciwko praktykom monopolistycznym. W ocenie Komisji przedsię-
biorcy, dążąc do zapewnienia silnej pozycji na rynku, stosują nieuczciwe prakty-
ki monopolistyczne, takie jak zakazane porozumienia lub zamykanie dostępu do 
rynku (na przykład przez zawieranie umów długoterminowych ograniczających 
dostęp do rynku, zmowy (podziału rynku), blokowanie konkurentom dostępu do 
sieci przesyłowych)145.

6.4.1.1. Blokowanie rynku gazu

W 2004 roku francuska komisja CRE przejęła całkowitą kontrolę regulacyjną 
rynku gazu ziemnego. Po przeprowadzonej analizie przekazała swoje zastrze-
żenia, stwierdzając, że konkurencja na rynku jest ograniczona, ponieważ jest 
on zdominowany długoterminowymi kontraktami z zagranicznymi dostawca-
mi. W  konsekwencji pozwalało to GDF zdominować podaż. Dlatego sprawa 
kontraktów długoterminowych wymagała uregulowania. Francja przekony-
wała, że długoterminowe kontrakty są konieczne dla bezpieczeństwa rozwo-
ju (opłacalności) kosztownej infrastruktury gazowej, argumentując, iż nawet 
najbardziej zderegulowany rynek nie zapewni przepływu energii i bezpieczeń-
stwa dostaw wobec braku wystarczających możliwości transportu „błękitnego
paliwa”146.

Sprawa KE c/Gaz de France (COMP/39.316)147

Na mocy decyzji z  3 grudnia 2009 roku w  sprawie blokowania francuskie-
go rynku gazu przez umowy długoterminowe GDF-Suez został zobowiązany 
do zmniejszenia wielkości importu w  ramach kontraktów długoterminowych, 
w tym LNG, i uwolnienia części swoich zdolności importu gazu do Francji, mię-
dzy innymi przez otwarcie dostępu do terminali LNG i  rurociągów. W ocenie 
wstępnej stwierdzono, że GDF-Suez zajmuje dominującą pozycję na rynkach 
importu i dostaw gazu w dwóch strefach bilansowych – północnej i południo-
wej – sieci przesyłowej zarządzanej przez spółkę zależną GRTgaz148. W ocenie 
wstępnej stwierdzono, iż zachodzi podejrzenie, że GDF-Suez nadużył swojej po-

145  Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2007, Komisja Europejska, 2007, s. 19–
20, http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2007/pl.pdf (dostęp: 22.07.2011).

146  French Memorandum for revitalising European energy policy with a  view to sustainable
development, Council of the European Union, Brussels, 26 January 2006 (OR. fr) 5724/06, s. 11–12.

147  Commission Decision of 3.12.2009 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on 
the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement (Case COMP/39.316 
– Gaz de France), http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39316/39316_2298_1.
pdf (dostęp: 12.09.2012).

148  Na podstawie przepisów antymonopolowych Komisja może nałożyć sankcje za nadużycia 
pozycji dominującej (art. 81 i 82 TWE zastąpione przez art. 101 i art. 102 TFUE).



174 W kierunku wspólnej polityki energetycznej UE

zycji dominującej w  rozumieniu art. 102 TFUE przez zamknięcie dostępu do 
zdolności importowych gazu we Francji, co mogło doprowadzić do ogranicze-
nia konkurencji na rynku dostaw gazu. Miało to nastąpić przez długotermi-
nowe rezerwowanie znacznej części zdolności importowych, określenie zasad 
oraz zdolności odbioru nowego terminalu LNG w  Fos Cavaou, a  także ogra-
niczanie inwestycji mających na celu zwiększenie zdolności importowych ter-
minalu LNG w Montoir-de-Bretagne. GDF-Suez ma zredukować udział w im-
porcie w kontraktach długoterminowych poniżej 50% najpóźniej od 2014 roku
(na okres 10 lat).

6.4.1.2. Blokowanie rynku energii elektrycznej

Komisja zachęcona sukcesem w  deregulacji rynku gazu ziemnego we Francji 
przystąpiła do objęcia podobnymi ograniczeniami francuskiego giganta w sekto-
rze energii elektrycznej.

Sprawa KE c/EDF (COMP/39.386)149

Na mocy decyzji Komisji z 17 marca 2010 roku w sprawie blokowania rynku ener-
gii elektrycznej wobec konsumentów przemysłowych przez kontrakty długoter-
minowe Komisja zarzuciła EDF, że będąc czołowym podmiotem na rynku dostaw 
energii elektrycznej we Francji, nadużywa pozycji dominującej w rozumieniu art. 
102 TFUE przez:

– zawieranie umów na dostawy, które (ze względu na swój zakres zastosowa-
nia, okres realizacji i charakter) w znaczny sposób ograniczają możliwości 
innych przedsiębiorstw w zakresie zawierania umów z dużymi odbiorcami 
przemysłowymi,

– umieszczanie w umowach podpisywanych z dużymi odbiorcami przemy-
słowymi ograniczeń dotyczących odsprzedaży.

Komisja zobowiązała EDF (od 1 stycznia 2010 roku, co roku w  okresie 
10 lat) do uwolnienia średnio 65% zakontraktowanych wielkości dostaw ener-
gii elektrycznej dla dużych klientów przemysłowych, udostępniając tym samym 
część rynku innym dostawcom150. EDF zobowiązało się ponadto nie zawierać 
nowych umów z  dużymi klientami sektora przemysłowego na okres dłuższy
niż 5 lat.

149  Décision de la Commission relative à une procédure d’application de l’article 102 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE (Aff aire 
COMP/39.386 – Contrats à Long Terme France), http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
dec_docs/39386/39386_1537_6.pdf (dostęp: 12.09.2012).

150  COMP/39.386.
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6.4.2. Zmowy kartelowe i podział rynku

Przeciwdziałając praktykom umów kartelowych, Komisja podjęła postępowa-
nie przeciwko GDF w związku z podejrzeniem o podział rynku. W 1975 roku 
ówczesna spółka Ruhrgas AG (obecnie spółka zależna fi rmy E.ON, o  nazwie 
E.ON Ruhrgas) i GDF (obecnie GDF-Suez) podjęły decyzję o wspólnej budo-
wie gazociągu MEGAL (prowadzącym przez Niemcy), którym importowa-
no rosyjski gaz do Niemiec i  Francji. Obie fi rmy zawarły tajne porozumienie 
o  niesprzedawaniu dostarczanego gazociągiem „błękitnego paliwa” na ryn-
kach wewnętrznych drugiej strony. W  ten sposób skutecznie wyeliminowa-
ły konkurencję cenową w  tym ważnym sektorze. Umowa o  podziale rynków 
obowiązywała aż do końca 2005 roku, pozwalając E.ON i  GDF utrzymać sil-
ną pozycję na swoich rynkach krajowych pomimo wysiłków KE na rzecz libe-
ralizacji wspólnego rynku w  sektorze gazu. Komisja w  wyniku prowadzonego 
postępowania stwierdziła, że przedsiębiorstwa te rozmyślnie pozbawiły fran-
cuskich i  niemieckich konsumentów korzyści płynących z  dyrektywy z  1998 
roku mającej na celu zwiększenie konkurencji cenowej i  poszerzenie wyboru
dostawców.

W konsekwencji w 2009 roku KE nałożyła kary (w wysokości 553 mln euro 
każda) na obie spółki za zmowę kartelową i za podział francuskiego i niemiec-
kiego rynku gazu (sprawa KE c/E.OO i GDF-Suez COMP/39.401, decyzja z 8 lip-
ca 2009 roku dotycząca podziału rynku geografi cznego z 1975 roku)151. Komisja 
uznała, że dokonały one podziału rynków wbrew procesowi liberalizacji rynku 
w 2000 roku. Obie fi rmy potwierdziły istnienie dokumentów z lat 70. XX wieku, 
przekonując, że umowy te są nieważne152. Takie uzasadnienie nie zyskało jednak
akceptacji.

Innym przykładem nadużywania pozycji przez GDF jest postępowanie
wszczęte przez Komisję w  sprawie umów zawartych przez tę fi rmę z  włoskimi 
przedsiębiorstwami ENI i ENEL (zob. tab. 12)153.

151  Décision de la Commission du 8 juillet 2009 relative à une procédure d’application de l’article 
81 du traité CE Aff aire COMP//39.401 – E.ON/GDF, 8 juillet 2009, http://ec.europa.eu/competition/
antitrust/cases/dec_docs/39401/39401_1536_1.pdf (dostęp: 13.09.2012).

152  GDF-Suez et E.ON pourraient être condamnés pour entente, EurActiv, 21.01.2009. 
153  La Commission confi rme que les clauses de restriction territoriale dans le secteur gazier restrei-

gnent la concurrence, Europa Press Releases, 26.10.2004, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
04-1310_fr.htm?locale=en (dostęp: 22.09.2012); Les décisions GDF La Commission est formelle: les 
clauses de restriction territoriale dans les contrats de gaz violent l’article, Competition Policy Newslet-
ter, Antitrust, 81, 1/2005, s. 45–48, http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2005_1_45.
pdf (dostęp: 22.09.2012).
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Tabela 12. Postępowanie antytrustowe przeciwko GDF w związku z klauzulą ograniczeń
terytorialnych

Umowa łącząca GDF z  ENI podpisana w  październiku 1997 r. dotyczyła przesyłania gazu 
ziemnego należącego do ENI gazociągami należącymi do GDF przez terytorium Francji do 
granicy ze Szwajcarią i  zawierała klauzulę obligującą ENI do sprzedaży gazu wyłącznie „za 
punktem jego redystrybucji”, czyli de facto zakazywała ENI sprzedaży tego gazu na terytorium 
Francji.
Umowa między GDF z  ENEL została zawarta w  grudniu 1997 r. i  odnosi się do wymiany 
skroplonego gazu ziemnego zakupionego przez ENEL w  Nigerii. Gaz z  Nigerii dostarczany 
do Montoir-de-Bretagne (Francja) był w  sprzedaży wyłącznie na terytorium Włoch przez 
odsprzedaż do ENEL równoważnych ilości z różnych punktów redystrybucji (z Baumgarten, na 
granicy Słowacji i Austrii, z Oltingue, na granicy między Francją a Szwajcarią, czy z terminalu 
LNG Panigaglia we Włoszech).
26 października 2004 r. Komisja uznała obie umowy za niezgodne z art. 81 TWE (art. 101 TFUE 
przez klauzule ograniczeń terytorialnych), gdyż de facto dokonywały one niezgodnych z  tym 
przepisem podziałów rynków między przedsiębiorstwa.

Źródło: opracowanie własne.

6.5. Wnioski

1) Francja, jako znaczący eksporter energii elektrycznej, pod koniec lat 80. XX 
wieku upatrywała w  idei wspólnego rynku szansy dla krajowego przemysłu 
jądrowego. Postępująca liberalizacja sektora energetycznego przyniosła jednak 
nie tylko zniesienie barier handlowych, lecz spowodowała silną ingerencję in-
stytucji szczebla ponadnarodowego w  model organizacji rynków krajowych 
(demonopolizacja, ograniczenie roli państwa jako regulatora). Dla Francji zro-
dziło to dylemat: jak otworzyć rynek energii, będąc aktorem bardziej konku-
rencyjnym niż pozostali uczestnicy rynku europejskiego, zachowując korzyści 
płynące z tak zwanej renty jądrowej w zgodzie z prawem wspólnotowym. Roz-
lanie się regulacji (norm) z zakresu polityki konkurencyjności na nowy obszar 
energetyki stało się zagrożeniem dla interesów i konkurencyjności gospodarki. 
Toteż władze nad Sekwaną długo opierały się presji adaptacyjnej, nie mogąc 
jednak zatrzymać postępującego procesu.

2) Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego była do-
meną państwa realizowaną przez narodowe monopole energetyczne (niekie-
dy – jak w  sektorze naft owym – dzielona ze spółkami prywatnymi). Dlate-
go konieczność dostosowania krajowego modelu do wzorca wspólnotowego 
wywołała twardą postawę antyliberalizacyjną, silnie opartą na potędze parku 
jądrowego i prężnych koncernach energetycznych.

3) Scentralizowana struktura sektora energetycznego, będąca pochodną histo-
rycznego rozwoju w  konfrontacji z  ideą otwarcia rynku, oznaczała demon-
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taż zintegrowanych przedsiębiorstw, takich jak EDF czy GDF, a także wzrost 
cen energii i pogorszenie warunków konkurencji dla francuskiego przemysłu. 
W szerszym ujęciu działania KE postrzegane były jako ograniczające wolność 
gospodarczą i zamach na suwerenność polityki energetycznej państwa. Dlate-
go Francja nie była zainteresowana liberalizacją rynku wewnętrznego, a imple-
mentacja kolejnych dyrektyw w sektorze energii elektrycznej i gazu przebiega-
ła z dużym opóźnieniem i w sposób ograniczony do wymaganego minimum. 
Dodatkową barierą był silny protekcjonizm wobec francuskich fi rm-symboli 
– wizytówek energetycznych. Taka postawa wynikała z obawy o utratę dorob-
ku wypracowanego wysiłkiem kilku pokoleń.

4) Francuską politykę energetyczną w procesie tworzenia wspólnej polityki ener-
getycznej UE cechowała duża odporność na uwspólnotowienie i mała zdol-
ność adaptacyjna. Dominacja narodowych preferencji i paradygmatów stała 
u  podstaw forsowania własnych rozwiązań lub dążeń do uzyskania maksy-
malnych koncesji. Względna samowystarczalność w  sektorze elektroenerge-
tycznym powodowała, że Francja opierała się nadmiernej regulacji ze strony 
Brukseli. W tym kontekście polityka kolejnych rządów przypominała zacho-
wania „państw surowcowych” (na przykład Rosji), które zawsze są niechętne 
ingerencji we własne zasady i strategie współpracy. Nigdy jednak Francja nie 
podważyła prointegracyjnej postawy, nieustannie szukającej rozwiązań chro-
niących interes narodowy.

5) Francja z sukcesem przeniosła na szczebel europejski swoje preferencje w ra-
mach rozwiązań trzeciego pakietu energetycznego, skutecznie wpływając na 
wypracowanie rozwiązań pośrednich w  aspekcie rozdziału właścicielskiego 
produkcji energii od przesyłu. Przeprowadzone reformy, między innymi wpro-
wadzenie do obrotu giełdowego narodowych czempionów energetycznych, 
pozwoliły na dostosowanie się do wymogów wspólnotowych. Mimo to rynek 
konkurencyjny rozwinął się, w ograniczonym stopniu, na obrzeżach dawnych 
monopolistów. Francja natomiast umiejętnie wykorzystała swobodę przepły-
wu kapitału do umocnienia siły swoich koncernów na rynku europejskim.

6) Francja chce „Europy energii”, ale zgodnie z własną wizją integracji sektora. 
Duże państwa z silnymi, historycznymi operatorami przekonują, że energety-
ka to współcześnie gra interesów – na skalę regionalną i globalną – toteż na-
leży zapewnić wsparcie dla europejskich koncernów, gdyż realnie tylko one są 
zdolne zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Globalna konkurencja i geopolityka 
surowcowa wymaga silnych graczy zdolnych działać w skali światowej. Poli-
tyka Francji wpisuje się w te założenia. Jak jednak zauważa Pascal Lamy, „Eu-
ropa była w stanie rozwijać sposoby ponadnarodowego sprawowania władzy, 
ale nie ponadnarodowej legitymizacji”. Toteż by dokończyć budowę wspólnej 
polityki energetycznej, Unia potrzebuje wyraźniejszego poczucia tożsamości 
i wspólnoty interesów warunkujących wolę polityczną będącą podstawą dal-
szego działania.



7. W kierunku zewnętrznej polityki energetycznej UE

Jeśli mówimy jednym głosem (…) myślę,
że mamy zupełnie inną wagę [w negocjacjach].

komisarz ds. energii Günther Oettinger
dla „European Energy Review”, 12 września 2011

7.1. Podstawy prawno-traktatowe i instytucjonalizacja
zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE 

Problem zabezpieczenia dostaw energii jest zjawiskiem nowym w ramach regulacyj-
nych UE. Budowa wspólnego rynku energetycznego opartego na liberalizacji i polity-
ce konkurencji prowadzonej przez KE nie ma dużego wpływu na uniezależnienie się 
od dostawców zewnętrznych zapewniających zapotrzebowanie gazu ziemnego i ropy 
naft owej odpowiednio o około 60 i 80%. W tym świetle unijna współpraca energe-
tyczna potrzebuje „drugiego płuca” w postaci zewnętrznego wymiaru polityki ener-
getycznej. Zakres kompetencji Wspólnoty został znacznie rozbudowany w ostatnich 
latach, jednak zdefi niowanie zakresu odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeń-
stwa dostaw energii do UE nie jest zadaniem łatwym. Niniejszy rozdział stanowi pró-
bę odpowiedzi na pytanie, czy zewnętrzna polityka energetyczna w ramach UE pro-
wadzona jest wyłącznie przez państwa członkowskie. Do jakiego stopnia możliwe jest 
w świetle rozwiązań prawnych zaangażowanie Komisji na poziomie zewnętrznym?

7.1.1. Znaczenie art. 308 TWE dla rozwoju współpracy w sektorze 
energii

Szczególne znaczenie w analizie podstaw prawnych rozwoju współpracy w sekto-
rze energetycznym wewnątrz Wspólnot Europejskich ma art. 308 TWE (obecnie 
art. 352 TFUE), który przez lata pozwalał na poszerzanie kompetencji instytu-
cji wspólnotowych w omawianym obszarze. Artykuł ten ma zastosowanie tylko 
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wtedy, gdy żadne inne postanowienia traktatu nie przyznają organom Wspólnoty 
kompetencji niezbędnych do przyjęcia środków odnoszących się do wspólne-
go rynku. Toteż stosowany był w  celu zapewnienia środków harmonizujących 
w sprawach, które nie miały traktatowej podstawy prawnej, a  stanowiły przed-
miot współpracy. Wspólnota prowadziła bowiem politykę energetyczną w  sto-
sunku do węgla i  energetyki jądrowej, natomiast wobec innych źródeł, takich 
jak ropa naft owa, gaz i energia elektryczna, posiłkowała się ogólnymi postano-
wieniami w kontekście rynku wewnętrznego, polityki konkurencji, polityki han-
dlowej, współpracy na rzecz rozwoju czy polityki ochrony środowiska. Artykuł 
308 TWE pozwalał KE inicjować postęp integracji, a Radzie – zatwierdzać nowe
polityki1.

Art. 308 TWE (art. 352 TFUE)
Jeżeli działanie Wspólnoty okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach funkcjonowania wspólnego 
rynku, jednego z celów Wspólnoty, a niniejszy Traktat nie przewidział kompetencji do działania 
wymaganego w  tym celu, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i  po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim, podejmuje właściwe działania.

Zastosowanie art. 308 TWE jako podstawy do przyjmowania aktów prawa 
wtórnego w dziedzinie energii znajdowało uzasadnienie dopóty, dopóki zmiany 
traktatowe nie wyodrębniły osobnego obszaru poświęconego współpracy w sek-
torze energii. Artykuł ten tworzył kompetencje wspólnotowe w dziedzinie energii 
tam, gdzie było to konieczne, i nadawał legitymizację dla kolejnych dyrektyw re-
gulacyjnych sektora energetycznego nawiązujących do idei wspólnego rynku lub 
polityki konkurencji. W ten sposób na rozwój sektora energetycznego wpływały 
zatem inne polityki Wspólnoty. Sanam S. Haghighi nazwała artykuł 308 TWE 
„wybitnym przykładem użycia władzy pośredniej” przez Unię (podobny wymiar 
miały orzeczenia ETS)2.

Dopiero Traktat z Lizbony stworzył podstawy prawno-traktatowe do działań 
UE w  sektorze energii. Dzięki temu prawo wtórne, ustanowione na podstawie 
art. 114 ust. 1 TFUE3 lub art. 122 ust. 1 TFUE4, odgrywa ważną rolę w rozwijaniu 
kompetencji Wspólnoty w  dziedzinie energii. Włączenie oddzielnego rozdzia-

1  C. Blaumann, Vers une politique européenne..., s. 8–9.
2    S. Doumblé-Billé, Défi s énergétiques et droit international, Droit International Dossiers, 2011, s. 206.
3  Art. 114 ust. 1 TFUE (dawny art. 95 TWE, ust. 1): (…) Parlament Europejski i Rada, stanowiąc 

zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 
przyjmują środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i  administracyjnych 
Państw Członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

4 Art. 122 ust. 1 TFUE (dawny art. 100 TWE, ust. 1): Bez uszczerbku dla innych procedur prze-
widzianych w Traktatach, Rada, na wniosek Komisji, może postanowić, w duchu solidarności między 
Państwami Członkowskimi, o środkach stosownych do sytuacji gospodarczej, w szczególności w przy-
padku wystąpienia poważnych trudności w zaopatrzeniu w niektóre produkty, zwłaszcza w obszarze 
energii.
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łu dotyczącego energii nie rozwiązuje „wszystkich problemów prawnych wokół 
kompetencji Komisji do radzenia sobie z narodowymi sprawami energetyczny-
mi”. Jak jednak zauważa wielu autorów, miało to przełomowe znaczenie5.

7.1.2. TEWWS

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z 1950 roku koncen-
trował się na osiągnięciu ciągłości produkcji, a instytucje Wspólnoty były odpo-
wiedzialne za zapewnienie warunków, które mogłyby zachęcić przedsiębiorstwa 
do rozwijania swojego potencjału i promowania polityki racjonalnego korzystania 
z zasobów naturalnych, by nie doprowadzić do ich nieprzemyślanego wyczerpania.

Art. 3 TEWWS
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 zdolności produkcyjnej. 

W tym czasie Europa miała odpowiednie zasoby energii, w  szczególności 
w postaci węgla i gazu, a zależność od państw trzecich jako dostawców paliw była 
marginalna. Toteż brak odniesienia do sprawy zewnętrznego bezpieczeństwa 
dostaw energii może być zrozumiały, a  za środek do zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego należy uznać postulat racjonalnego wykorzystania zasobów
naturalnych.

7.1.3. TEWG i TEWEA

Traktat o  Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (TEWG) w  art. 103 nadawał 
uprawnienia Radzie, na wniosek Komisji, uchwalenia niezbędnych dyrektyw 
„(…) w przypadku trudności w zaopatrzeniu w niektóre produkty”. Przepis ten 
można interpretować jako umożliwiający instytucjom Wspólnoty uczestniczenie 
w przyjmowaniu środków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa energetyczne-
go, w sytuacji niedoboru dostaw energii.

Z kolei Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej (TEWEA) stwo-
rzył warunki niezbędne do rozwoju potężnego przemysłu jądrowego. Artykuły 
52, 64 i 66 Traktatu (rozdział 6 Zaopatrzenie) uznały konieczność zapewnienia 
dostaw materiałów jądrowych, stwierdzając, że za zabezpieczenie materiałów 
niezbędnych do produkcji paliwa jądrowego odpowiada Agencja Wspólnoto-
wa. Traktat określa, że użytkownicy materiałów wyjściowych i rozszczepialnych 

5  S. Doumblé-Billé, Défi s énergétiques..., s. 207.
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mogą zawrzeć umowy z państwami trzecimi w celu dostaw materiałów źródło-
wych, tylko jeśli Agencja nie będzie mogła dostarczyć ich w określonym terminie
(art. 66).

Art. 52. TEWEA
Dostawy rud, materiałów wyjściowych i  specjalnych materiałów rozszczepialnych zapewnia 
się (…) w  ramach wspólnej polityki zaopatrzeniowej w  zakresie równego dostępu do źródeł 
zaopatrzenia. Niniejszym powołuje się Agencję z  prawem pierwokupu do rud, materiałów 
wyjściowych i  specjalnych materiałów rozszczepialnych wyprodukowanych na obszarze Państw 
Członkowskich oraz z  wyłącznym prawem do zawierania umów o  dostawy rud, materiałów 
wyjściowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych pochodzących ze Wspólnoty lub spoza niej.

Regulacje te pokazują wyraźne preferencje dla energetyki jądrowej, podkreś-
lając, że odgrywa ona ważną rolę w  zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw 
Wspólnoty. Dopiero kryzysy naft owe lat 70. XX wieku zwróciły uwagę na potrze-
bę większej koordynacji współpracy w zakresie wspólnego podejścia dla dostaw 
ropy i gazu z państw trzecich.

7.1.4. Traktaty z Maastricht, Amsterdamu i Nicei

Mimo rosnącego uzależnienia Wspólnoty Europejskiej od zagranicznych dostaw 
paliw kopalnych ani Jednolity Akt Europejski z  1986 roku, ani Traktat z  Ma-
astricht (oraz kolejne traktaty: z Amsterdamu (1997) i Nicei (2001) nie przewi-
działy nowych mechanizmów wspólnotowych dotyczących zapewnienia dostaw 
ropy i gazu. Nowością było włączenie odniesienia do energii w artykule 3 TWE 
(obecnie art. 3 do 6 TFUE), który zakłada, że 

Aby osiągnąć cele [harmonijnego, zrównoważonego i  trwałego rozwoju działalności go-
spodarczej – T.M.], Wspólnoty obejmują, na warunkach i  zgodnie z  harmonogramem 
przewidzianym w niniejszym Traktacie: środki w dziedzinach energetyki, ochrony ludno-
ści i turystyki.

W artykule 3b TWE (obecnie art. 5 TUE) dodano jednak, że: 
W dziedzinach, które nie należą do jej kompetencji wyłącznej, Wspólnota podejmuje dzia-
łania, zgodnie z zasadą pomocniczości, tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim 
cele proponowanych działań nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez Pań-
stwa Członkowskie (…).

Energetyka nie stała się wyodrębnioną częścią Traktatu, a  odniesienia do 
energii znalazły się w celach innych niż sprawy bezpieczeństwa dostaw. W Tytu-
le XV Sieci transeuropejskie art. 154 ust. 1 TWE (obecnie Tytuł XVI Sieci trans-
europejskie art. 170 ust. 1 TFUE) stwierdzono, że Wspólnota „(…) przyczynia się 
do ustanowienia i rozwoju sieci transeuropejskich w infrastrukturach transportu, 
telekomunikacji i energetyki”.
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Przepisy zawarte w Tytule XIX Środowisko art. 175 ust. 1–4 TWE zezwalają 
ponadto Radzie na przyjęcie środków, które wpływają na wybór państwa człon-
kowskiego między różnymi źródłami energii i  ogólną strukturę dostaw energii 
(obecnie Tytuł XX art. 192 ust. 1–5 TFUE). Rada, stanowiąc jednomyślnie zgod-
nie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Euro-
pejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, uchwala: 
„środki wpływające znacząco na wybór Państwa Członkowskiego między różny-
mi źródłami energii i ogólną strukturą jego zaopatrzenia w energię”. Artykuł ten, 
choć ograniczony do sfery środowiska, mógł mieć silne reperkusje w odniesieniu 
do wyboru przez państwa źródeł energii, niemniej nie odnosił się on do bezpie-
czeństwa energetycznego w kontekście dostaw paliw.

7.1.5. Traktat lizboński

Podstawy prawno-traktatowe dla działań UE w dziedzinie energii stworzył do-
piero art. 194 ust. 1–3 TFUE. W ten sposób UE uzyskała mocne fundamenty do 
koordynacji działań w  zakresie trzech fi larów wspólnej polityki energetycznej:
(1) zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do UE, (2) wsparcia wysiłków 
w walce ze zmianami klimatycznymi oraz (3) promocji szerokiego dostępu UE do 
energii na świecie w ramach połączeń transgranicznych6.

Traktat lizboński (Tytuł XX Energetyka art. 176a, obecnie Tytuł XXI Energe-
tyka art. 194 ust. 1 TFUE) włączył niejako instytucje europejskie w konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii dla UE, a zatem w działania, które 
dotychczas stanowiły tradycyjnie wyłączną domenę państw członkowskich! Trak-
tat sformalizował ponadto osobowość prawną Unii, dzięki czemu może ona na 
zewnątrz występować i działać jako jeden podmiot.

Tytuł XXI Energetyka art. 194 ust. 1 TFUE 
W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z  uwzględnieniem 
potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu 
w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi:

a) zapewnienie funkcjonowania rynku energii,
b) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii [podkr. – T.M.],
c) wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych 

i odnawialnych form energii,
d) wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 TFUE cele polityki energetycznej Unii powinny być 
realizowane w duchu solidarności między państwami członkowskimi. Oznacza to 

6  A. Piebalgs, External projection of the EU internal energy market, Opening speech at the Ex-
ternal Energy Policy, 20 November 2006 (Speech/06/712).
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pozytywny sygnał – myślenie w kategorii spójności zewnętrznego wymiaru poli-
tyki energetycznej UE.

Nowa podstawa prawna została tak zaprojektowana, by umożliwić Unii podję-
cie działań na poziomie zewnętrznym, ponieważ nic w przepisach TL nie ograni-
cza 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 eksper-
tów podważa taką interpretację, zakładając, że sformułowanie to odnosi się do 
porządku wewnętrznego, a nie do zewnętrznego7. Pozostali uważają przeciwnie, 
iż UE na podstawie art. 194.1 TFUE może (i powinna) zawierać umowy z dostaw-
cami zewnętrznymi, wskazując zastosowanie art. 216 do art. 218 TFUE (Tytuł V
Umowy międzynarodowe). Art. 216 ust. 1 TFUE stwierdza bowiem, że „Unia może 
zawierać umowy z  jednym lub z większą liczbą państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych (…) gdy zawarcie umowy jest niezbędne do osiągnięcia, 
w ramach polityk Unii, jednego z celów, o których mowa w Traktatach (…)”, zaś 
art. 194 ust. 2 pkt b) TFUE określa wprost, iż „polityka Unii w dziedzinie energe-
tyki ma na celu (…) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii”. Dodat-
kowych argumentów dostarcza art. 171 ust. 3 TFUE, który mówi, że „Unia może 
zadecydować o współpracy z państwami trzecimi w celu wsparcia projektów bę-
dących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz zapewnienia współdziała-
nia między sieciami”. Zwolennicy tego podejścia wskazują, że można posłużyć się 
klauzulą elastyczności artykułu 352 TFUE (art. 308. TWE), co jednak wymaga-
łoby jednomyślności8. Pomimo tych wątpliwości Traktat z Lizbony, który wpraw-
dzie nie włączył spraw energetycznych jako przedmiotu szczególnego zaintereso-
wania i regulacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) UE, 
stworzył jednak podstawy do dalszego rozwoju zewnętrznego wymiaru polityki 
energetycznej Unii.

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 ener-

7  Zob. C. Blaumann, Vers une politique..., s. 21.
8  Ibidem, s. 22. TFUE rozszerza zakres stosowania klauzuli elastyczności z rynku wewnętrz-

nego do „polityk określonych w Traktatach” (rynek wewnętrzny, przestrzeń wolności, bezpieczeń-
stwa i sprawiedliwości, a także działania zewnętrzne UE, zgodnie z Deklaracją nr 41 załączoną do 
Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej z 2007 r.) z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa (art. 352 ust. 1–4 TFUE). Takie wyłączenie staje się poważnym ograniczeniem pro-
ceduralnym, mimo iż klauzula elastyczności „rozluźnia” zasadę kompetencji powierzonych, gdyż 
umożliwia ona działalność UE w danej dziedzinie nawet wówczas, gdy Unia nie ma w niej kom-
petencji, ale działalność ta jest niezbędna dla osiągnięcia celów traktatowych [za:] J.J. Węc, Traktat 
Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007–2009, Kraków 2011, 
s. 238–239. 
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getycznych, wyboru między różnymi źródłami energii i  ogólnej struktury jego 
zaopatrzenia w energię”. To dodatkowe ograniczenie zapewnia państwom prawo 
do realizacji samodzielnej polityki energetycznej skierowanej do zapewnienia ze-
wnętrznych dostaw, a także warunki do wykorzystania własnych zasobów energe-
tycznych i określenia struktury konsumowanych paliw w bilansie energetycznym 
państwa. Traktat wyklucza prawo UE do kwestionowania władzy krajów człon-
kowskich nad planowaniem i  realizacją dostaw energii na podstawie własnych 
bilateralnych powiązań energetycznych z państwami trzecimi9. Przyjęcie takiego 
zastrzeżenia było najprawdopodobniej wynikiem presji krajów posiadających za-
soby energetyczne (na przykład Holandii czy Danii) oraz dużych państw człon-
kowskich kształtujących własne bezpieczeństwo energetyczne oparte na uprzywi-
lejowanych relacjach z Rosją10.

Warto zauważyć, że przepisy traktatu nie defi niują przedmiotu energii. Dlate-
go uzasadnione jest przyjęcie interpretacji rozszerzającej, obejmującej wszystkie 
rodzaje energii – od energii konwencjonalnej (węgiel, gaz, ropa), przez energetykę 
jądrową, po odnawialne źródła energii.

7.2. Pogłębienie zewnętrznego wymiaru współpracy
energetycznej w UE w świetle inicjatyw Komisji
Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku

Europeizacja bezpieczeństwa energetycznego stała się największym politycznym wy-
zwaniem UE na początku XXI wieku. Mimo że kwestie energetyczne nie stanowiły 
szczególnego przedmiotu zainteresowania WPZiB UE, instytucjonalizacja współ-
pracy w tym zakresie stała się jednym z głównych celów KE. Znalazło to potwierdze-
nie w wielu inicjatywach przez nią podejmowanych.

W listopadzie 2000 roku w Zielonej Księdze zatytułowanej W kierunku europej-
skiej strategii na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii Komisja apelowała o aktywną 
politykę energetyczną, bez której UE nie będzie mogła uwolnić się od rosnącej 
zależności energetycznej i  ryzyka związanego z  takim uzależnieniem11. Porów-
nując UE do „Guliwera w kajdanach”, Komisja wezwała do stworzenia wspólnej 

09  Dodatkowo w dołączonej do traktatu Deklaracji odnoszącej się do artykułu 194 TFUE stwier-
dzono, że artykuł ten nie wpływa na prawo państw członkowskich do przyjmowania niezbędnych 
postanowień w celu zapewnienia dostaw energii (zgodnie z warunkami przewidzianymi w artykule 
347 TFUE).

10  S.S. Haghighi, Energy Security and the Division of Competences between the European Com-
munity and its Member States, European Law Journal, Vol. 14, No. 4, July 2008, s. 470.

11  Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique, 29.11.2000, 
COM/2000/0769 fi nal.
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europejskiej strategii bezpieczeństwa dostaw energii, która zminimalizowałaby tę 
zależność12.

Początkowe wysiłki KE nie przyniosły jednak oczekiwanych inicjatyw poli-
tycznych. Europejska Strategia Bezpieczeństwa z 12 grudnia 2003 roku zawierała 
wprawdzie zdanie o rosnącej europejskiej zależności energetycznej, ale nie wiąza-
ła problemu zapewnienia nieprzerwanych dostaw z innymi strategicznymi cela-
mi działań, takimi jak na przykład przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmu czy 
nuklearnej proliferacji13.

Wobec niepowodzenia konsolidacji wspólnego stanowiska w obrębie państw 
członkowskich Komisja podjęła próbę promocji logiki liberalnej przez transfer 
zasad i norm wspólnego rynku, starając się zintegrować europejskie peryferie ze 
Wspólnotą. Unia poszukiwała możliwości „eksportu zasad rynku wewnętrznego 
jako sposobu uwolnienia dostaw energii spod kontroli niestabilnych regionów.  
W opublikowanym w maju 2003 roku obszernym komunikacie w sprawie polityki 
energetycznej KE zwróciła uwagę na konieczność rozszerzenia na kraje sąsiednie 
zasad wewnętrznego rynku energii14. Komisja uznała, że rozwiązanie rosnącego 
problemu zależności energetycznej można osiągnąć tylko razem z krajami sąsia-
dującymi i partnerskimi (w tym z Rosją). Drogą do stworzenia takiego partner-
stwa było rozprzestrzenienie zasad wspólnego rynku energii UE15. Komunikat 
Komisji przyjęty przez Radę 15 grudnia 2003 roku w  formie konkluzji zatytu-
łowanych Infrastruktura energetyczna i polityka energetyczna w Szerszej Europie 
określał najważniejsze kierunki wspólnej polityki zewnętrznej w dziedzinie ener-
gii, obejmujące: dialog energetyczny UE – Rosja i wyzwania Północy dla państw 
basenu Morza Bałtyckiego, współpracę euro-śródziemnomorską, region Europy 
Południowo-Wschodniej oraz rejon Morza Kaspijskiego16.

W marcu 2006 roku Komisja wydała kolejną Zieloną Księgę – Europejska 
strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, która dała 
nowy impuls polityce energetycznej, wzywając do zapewnienia common external 
energy Policy17.

Rada Europejska w  konkluzjach prezydencji przyjętych na szczycie 15 i  16 
czerwca 2006 roku rozpatrzyła przygotowany przez KE dokument poświęcony 

12  Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply, COM/2000/0769 fi nal.
13  A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003.
14  Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the 

Development of Energy Policy for an Enlarged EU, its Neighbours and Partners, COM (2003) Brussels, 
262/2 fi nal. 

15  Ibidem, s. 4–5. Był to istotny postęp, ponieważ poprzedni komunikat KE z 13 marca 2001 r., 
Completing the internal energy market, mówił o wzajemnym otwarciu rynków energii między UE 
a krajami trzecimi przez zawieranie regionalnych lub dwustronnych umów.

16  Energy infrastructure and energy policies in a Wider Europe – Council conclusions, ENER 350 
COEST 108 RELEX 485, Brussels, 19 December 2003.

17  An European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, Green Paper, Brussels, 
8.03.2006, COM (2006) 105 fi nal, s. 19–20. 
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zewnętrznej polityce UE w dziedzinie energii, który stwierdzał, że bezpieczne za-
opatrzenie w energię wymaga połączenia polityk wewnętrznych i zewnętrznych:

Nie chodzi o zakwestionowanie uzasadnionego prawa poszczególnych państw członkow-
skich do utrzymywania swoich własnych stosunków zewnętrznych dla zapewnienia bez-
pieczeństwa dostaw energii i do wyboru swoich wewnętrznych źródeł energii. Niemniej 
jednak rozwój spójnej i zogniskowanej zewnętrznej polityki energetycznej UE, opartej na 
pełnym wachlarzu wewnętrznych i zewnętrznych polityk UE, wzmocniłby zbiorowe bez-
pieczeństwo zewnętrzne Unii18. 

W ten sposób Rada Europejska zachęciła do „rozwoju i wdrożenia zewnętrz-
nej polityki energetycznej” Unii przez „rozszerzenie wewnętrznego rynku energii 
UE na jej sąsiadów”, w tym zasad Traktatu o Wspólnocie Energetycznej19.

Pod koniec 2006 roku przedstawiciele instytucji europejskich (przewodniczący 
KE José Manuel Barroso, komisarz ds. energii Andris Piebalgs oraz Wysoki Przed-
stawiciel ds. WPZiB Javier Solana) zwrócili się z apelem o przyspieszenie realizacji 
polityki bezpieczeństwa energetycznego opartego na wspólnym podejściu. Szef KE 
José M. Barroso zaapelował, by kraje członkowskie porzuciły ujęcie narodowocen-
tryczne i uzgodniły chęć wspólnej europejskiej strategii energetycznej:

(...) czas wrócić do serca europejskiej integracji, która rozpoczęła się z utworzeniem Wspól-
noty Węgla i Stali (…) otwarte rynki, a nie wąski nacjonalizm, są drogą do bezpieczeństwa 
energetycznego i zrównoważonego rozwoju20.

Komisarz ds. energii Andris Piebalgs wskazywał, że zewnętrzna polityka ener-
getyczna ma trzy powiązane cele: powinna zapewnić bezpieczeństwo dostaw UE, 
wspierać międzynarodowe wysiłki walki ze zmianami klimatu i zapewnić UE do-
stęp do światowych zasobów energetycznych21.

W komunikacje KE do Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej An 
energy policy for Europe z 10 stycznia 2007 roku Komisja stwierdziła, że energia 
musi stać się centralną częścią stosunków zewnętrznych UE, ma to znaczenie dla 
bezpieczeństwa geopolitycznego, stabilności gospodarczej, rozwoju społecznego 
i międzynarodowych wysiłków na rzecz zwalczania zmian klimatu22.

18  Zewnętrzna polityka służąca interesom Unii Europejskiej w dziedzinie energii. Stawianie czo-
ła zewnętrznym zagrożeniom w dziedzinie energii, Dokument od Komisji/SG/WP dla Rady Euro-
pejskiej, 2006, s. 1, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st09971.pl06.pdf (dostęp: 
13.05.2012).

19  Presidency Conclusions, European Council, Brussels 15/16 June 2006, 10633/1/06 REV 1, s. 11.
20  M. Barroso, Opening speech External energy conference External energy policy, November 

2006 (Speech/06/711), 20.11.2006; J. Solana, Towards an EU External Energy Policy (S 324/06).
21  A. Piebalgs, External projection of the EU internal energy market, Opening speech at the 

External Energy Policy, 20 November 2006 (SPEECH/06/712), http://europa.eu/rapid (dostęp: 
17.07.2012).

22  An Energy Policy for Europe, Communication from the Commission to the European Coun-
cil and the European Parliament an Energy Policy for Europe, European Commission, 2007a COM 
(2007) 1 fi nal, Brussels, s. 17.
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Rada Europejska w  konkluzjach szczytu 8–9 marca 2007 roku przyjęła eu-
ropejską politykę energetyczną, uznając potrzebę zintegrowanego podejścia do 
zmian klimatu i bezpieczeństwa dostaw23. W ten sposób zewnętrzna współpraca 
energetyczna UE została związana z celami pakietu energetyczno-klimatycznego 
(Th e climate and energy package), który został złożony na wiosennym posiedzeniu 
Rady Europejskiej w marcu 2007 roku. Wkrótce potem (10 maja 2010 roku) usta-
nowiono sieć korespondentów energetycznych (EU Network of Energy Security 
Correspondents – NESCO) jako nowe narzędzie służące poprawie zewnętrznego 
bezpieczeństwa energetycznego UE. Korespondenci są przedstawicielami mini-
sterstw spraw zagranicznych i energii z krajów członkowskich i instytucji europej-
skich (Komisji i Rady Europejskiej)24. NESCO monitoruje ciągły rozwój zdarzeń 
związanych z zewnętrznym bezpieczeństwem dostaw energii do UE oraz zapew-
nia wspólną ocenę czynników zewnętrznych mających wpływ na bezpieczeństwo 
dostaw w UE25.

Ważnym aktem była rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 
2007 roku w  sprawie wspólnej europejskiej polityki zagranicznej w  dziedzinie 
energetyki, która wyraziła oczekiwanie Parlamentu przyjęcia przez Unię odpo-
wiedniej podstawy traktatowej do prowadzenia polityki energetycznej i bezpie-
czeństwa energetycznego26.

Szczególnym politycznym katalizatorem zacieśnienia współpracy państw 
członkowskich UE w wymiarze zewnętrznym stały się systematycznie powtarza-
jące się kryzysy gazowe Rosji z Ukrainą, które komisarz ds. relacji zewnętrznych 
UE Benito Ferrero-Waldner nazwała „dzwonkiem alarmowym, przypominają-
cym, że bezpieczeństwo energetyczne musi zajmować jeszcze ważniejsze miejsce 
na liście priorytetów politycznych”27. Podczas konferencji w ramach Europejskiej 
Polityki Sąsiedztwa (European Neighbourhood Policy – ENP) we wrześniu 2007 
roku komisarz zaproponowała wdrożenie nowej „umowy sąsiedztwa energetycz-
nego” (neighbourhood energy agreement)28.

W listopadzie 2008 roku Komisja zaprezentowała Drugi strategiczny przegląd 
sytuacji energetycznej. Plan bezpieczeństwa energetycznego i  solidarności energe-

23  European Council, Presidency Conclusions 8/9 March 2007, Brussels, 7224/1/07, REV 1, 2 
May 2007.

24  EU Network of Energy Security Correspondents, http://eeas.europa.eu/energy/network_
en.htm (dostęp: 12.09.2012).

25  Monitorowanie i wymiana informacji jest ułatwiona przez kontrolowany system gwarantu-
jący bezpieczną komunikację.

26  Wspólna europejska polityka zagraniczna w dziedzinie energetyki, European Parliament, 26.09.2007, 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0413+0+-
DOC+XML+V0//PL (dostęp: 12.09.2012).

27  B. Ferrero-Waldner, European Commissioner for External Relations and European Neighbour-
hood Policy, Opening Speech, European Neighbourhood Policy Conference, Brussels, 3 September 
2007.

28  Ibidem.
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tycznej UE, w którym zaleciła podjęcie nowych inicjatyw zmierzających do po-
prawy europejskiego bezpieczeństwa dostaw obejmujące następujące obszary29:

 – infrastrukturę i dywersyfi kację dostaw energii,
 – zewnętrzny wymiar relacji energetycznych,
 – zapasy ropy i gazu oraz mechanizmy reagowania kryzysowego,
 – efektywność energetyczną,
 – optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych UE.

Dokument podkreślał, że dotychczasową słabością w  kształtowaniu wspólnej 
polityki energetycznej UE był brak mówienia jednym głosem państw członkow-
skich wobec krajów dostawców zewnętrznych. Komisja zaproponowała utworzenie 
zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej na podstawie sześciu priorytetowych 
regionalnych projektów połączeń UE, zasilanych przez dostawy z państw trzecich. 
Kolejne, bardziej szczegółowe cele polityki energetycznej UE Komisja przedstawiła 
w marcu 2010 roku w ramach strategii „Europa 2020” (w tym między innymi stwo-
rzenie zintegrowanego paneuropejskiego rynku energii i wzmocnienie zewnętrzne-
go wymiaru rynku energii UE)30. Wśród innych inicjatyw wspierających tworzenie 
wspólnej wewnętrznej i zewnętrznej polityki energetycznej był promowany przez 
Jacques’a Delorsa pomysł powołania Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, za-
proponowany 5 maja 2010 roku31. Koncepcja ta zakładała między innymi wspólne 
zakupy energii przez kilka państw członkowskich, utworzenie europejskich rynków 
energetycznych opartych na obejmującej całą Europę sieci energetycznej wzajem-
nych połączeń infrastruktury gazowo-elektrycznej poszczególnych państw32.

Ważnym krokiem w kierunku nadania większej spójności działań i wypraco-
wania wspólnego podejścia były decyzje europejskich szefów państw i  rządów 
podjęte na szczycie energetycznym w dniu 4 lutego 2011 roku w Brukseli, wzy-
wające Komisję do przedstawienia pomysłów na poprawę spójności zewnętrznej 
polityki energetycznej Unii. W odpowiedzi, 7 września 2011 roku, Komisja w ko-
munikacie Polityka energetyczna UE. Stosunki z partnerami spoza UE zapropono-
wała strategię współpracy opartą na priorytetach33:

1) rozwijania zewnętrznego wymiaru wewnętrznego rynku energii UE,
2) wzmacniania partnerstw na rzecz pewnych, bezpiecznych, trwałych i kon-

kurencyjnych dostaw energii,

29  An EU Energy Security and Solidarity Action Plan, Second Strategic Energy Review, 13 No-
vember 2008, COM (2008) 781 fi nal.

30  Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020, Brus-
sels, 3.03.2010, COM (2010) 2020 fi nal.

31  S. Andoura, L. Hancher, M. Wouden, Towards a European Energy Community: A policy proposal, 
2010, www.europarl.europa.eu/webnp/webdav/site/myjahiasite/users/nsalliarelis/public/Towards%20
a%20European%20Energy%20Community_A%20Policy%20Proposal.pdf (dostęp: 15.07.2011).

32  Zmierzając do nowej Europejskiej Wspólnoty Energetycznej (European Energy Community, 
EEC), deklaracja Buzek – Delors, Parlament Europejski, 5 maja 2010.

33 „Th e EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders”, Brussels, 7.09.2011, 
COM (2011) 539 fi nal. 
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3) poprawy dostępu krajów rozwijających się do zrównoważonej energii,
4) zwiększenia wsparcia dla polityki UE poza jej granicami.
Komisja zaproponowała mechanizm wymiany informacji dotyczących umów 

międzyrządowych zawieranych między państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi w zakresie dostaw surowców strategicznych celem poprawy koordynacji 
na wewnętrznym rynku energii. Proponowany mechanizm rozszerza procedu-
rę notyfi kacyjną stosowaną już w  odniesieniu do umów gazowych (obowiązek 
raportowania umów gazowych dla państw członkowskich)34. Nowe rozwiązanie 
wzmacnia i rozszerza obowiązek raportowania o umowy międzyrządowe, które 
mogą mieć wpływ na rynek wewnętrzny energii lub na państwa członkowskie35.

Komisja jest gotowa zapewnić państwom członkowskim wsparcie prawne 
w  trakcie negocjowania umów, które mają bezpośredni związek z  prawodaw-
stwem dotyczącym rynku wewnętrznego. W szczególnych przypadkach Komisja 
może sporządzić ocenę ex ante dotyczącą zgodności przyszłej umowy międzyrzą-
dowej z przepisami UE, zanim taka umowa zostanie podpisana36. Jak wyjaśniał 
unijny komisarz ds. energii Günther Oettinger:

Proponujemy mechanizm wczesnej i  dokładnej wymiany informacji (...) dla wszystkich 
porozumień energetycznych, niezależnie od tego, czy mówimy o gazie, ropie, energii elek-
trycznej lub odnawialnych źródłach energii37.

Państwa członkowskie będą zobowiązane do informowania nas o istniejących [umo-
wach – T.M.] oraz tych negocjowanych38.

Przez potwierdzenie ex ante, czy dwustronne umowy są zgodne z prawem UE, 
Komisja może dostarczyć inwestorom interpretacji prawnej. W dłuższej perspek-
tywie KE dąży do wprowadzenia standardowych klauzul, których państwa człon-
kowskie będą mogły używać jako szablonu umów międzyrządowych w sektorze 
energii zgodnych z prawem UE.

W ten sposób KE uzyskała uprawnienia monitorowania wszystkich między-
rządowych porozumień dotyczących energii między państwami członkowskimi 
UE a państwami trzecimi. Stworzenie mechanizmu wymiany informacji na po-

34  Art. 13, pkt 6 Rozporządzenia (UE) 994/2010, Wymiana informacji: (…) państwa członkowskie 
przekazują Komisji istniejące umowy międzyrządowe zawarte z państwami trzecimi, które mają wpływ 
na rozwój infrastruktury gazowniczej i dostawy gazu. Przy zawieraniu nowych umów międzyrządowych 
z państwami trzecimi, które mają taki wpływ, państwa członkowskie informują Komisję (…).

35  Do komunikatu został dołączony projekt Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustana-
wiającej mechanizm wymiany informacji w  odniesieniu do umów międzyrządowych w  dziedzinie 
energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, Bruksela, 7.09.2011, COM (2011) 
540, 2011/0238 (COD).

36  Wsparcia takiego z powodzeniem udzielono podczas negocjacji dotyczących umowy mię-
dzyrządowej w sprawie gazociągu Nabucco i  podczas negocjacji między Rzeczpospolitą Polską 
a Rosją dotyczących gazociągu jamalskiego.

37  S. van Renssen, External energy policy: Brussels takes charge, European Energy Review, 
12.09.2011.

38  Ibidem.
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ziomie UE przed rozpoczęciem negocjacji z państwami trzecimi i po ich zakoń-
czeniu zwiększy siłę przetargową w negocjacji umów dostaw surowców. Mecha-
nizm został zatwierdzony w nawiązaniu do art. 194 TFUE w październiku 2012 
roku, decyzją PE i Rady, co obrazuje proces postępującej europeizacji zewnętrz-
nego wymiaru wspólnej polityki energetycznej Unii39.

Nowe rozwiązanie istotnie wzmacnia kompetencje KE w zakresie polityki ener-
getycznej, choć nie tworzy jeszcze uprawnień do negocjowania przez KE umów 
z  dostawcami. Dodatkowo dla koordynacji działań ustanowiono strategiczną 
grupę ds. międzynarodowej współpracy energetycznej, której działalność ma być 
wspierana przez regularne wspólne przeglądy współpracy UE z krajami trzecimi, 
każdorazowo poświęcone jednemu krajowi lub regionowi40. Symbolicznym ge-
stem Rady UE było udzielenie 12 września 2011 roku mandatu upoważniającego 
Komisję do prowadzenia negocjacji w sprawie umowy z Azerbejdżanem i Turk-
menistanem dotyczącej ram prawnych dla gazociągu transkaspijskiego41.

Istotny postęp w dalszym pogłębieniu współpracy energetycznej we Wspól-
nocie zapewniła polska prezydencja (1 lipca–31 grudnia 2011), podczas której 
Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (RTTiE), na posiedzeniu 24 li-
stopada 2011 roku, w  Brukseli, zaaprobowała wzmocnienie zewnętrznej poli-
tyki energetycznej UE poprzez między innymi zdefi niowanie zasad rynkowych 
w  relacjach zewnętrznych i  przyjęła także kluczowe projekty infrastruktural-
ne umożliwiające dostawy surowców spoza UE oraz zasady współpracy państw 
członkowskich na forach międzynarodowych (MAE, IRENA), w  ramach któ-
rych UE będzie dążyła do prezentowania spójnego stanowiska w zewnętrznym 
wymiarze europejskiej polityki energetycznej42. Ministrowie ds. energii omówili 
także nowe rozporządzenie w  sprawie transeuropejskiej infrastruktury przesy-
łowej, co powinno zapewnić korzystne warunki jej rozbudowy oraz pozytywnie 
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa dostaw. Nowe ambitne kierunki rozwoju 
wspólnej polityki energetycznej UE, w szczególności w zakresie jej koordynacji 
zewnętrznego wymiaru, potwierdziła Rada Europejska w trakcie obrad w dniach
8–9 grudnia 2011 roku43. 

39  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 międzyrządowych 
w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej, L 299/13, 27.10.2012.

40  Polityka energetyczna UE. Stosunki z partnerami spoza UE, s. 20.
41  EU starts negotiations on Caspian pipeline to bring gas to Europe, 12.09.2011, http://europa.

eu/rapid/press-release_IP-11-1023_en.htm (dostęp: 12.03.2012).
42  Communication on Security of Energy Supply and International Cooperation – „Th e EU 

Energy Policy: Engaging with partners beyond our borders” – Council conclusions Council of the 
European Union, Brussels, 25 November 2011, 17615/11.

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



191W kierunku zewnętrznej polityki energetycznej UE

7.3. Instrumenty zewnętrznej polityki energetycznej UE

Cele zewnętrznej polityki energetycznej UE są ukierunkowane przede wszyst-
kim na bezpieczeństwo i  poprawę dywersyfi kacji dostaw energii. Zewnętrz-
ny wymiar współpracy energetycznej oferuje dość zróżnicowany zestaw in-
strumentów obejmujący inicjatywy dwustronne, regionalne i  wielostronne 
odzwierciedlające różne formy polityczno-prawnej współpracy. Pod koniec 
2006 roku Komisja zaproponowała model tworzenia „pierścienia współ-
pracy energetycznej” (ring of energy co-operation lub a  ring of friends) wo-
kół wewnętrznego rynku energii w  UE, składający się z  trzech kręgów grup
krajów44:

1) pierwszy krąg – kraje Bałkanów Zachodnich (czyli kraje z  perspekty-
wą członkostwa w  UE i  sygnatariuszy Traktatu o  Wspólnocie Energe-
tycznej),

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 
Środkowej, regionu Morza Kaspijskiego, kraje śródziemnomorskie oraz re-
gionu Zatoki Perskiej.

Najważniejszym elementem tej koncepcji było stworzenie kręgów współpra-
cy państw wokół UE na podstawie zasad wywiedzionych z rynku wewnętrzne-
go45. 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 ryn-
ku energii w wymiarze kontynentu, mającym przynieść poprawę bezpieczeństwa
energetycznego46.

Energetyka jest integralną częścią wielu programów i  inicjatyw współpracy 
(dwustronnej i wielostronnej) realizowanych na różnych poziomach, takich jak 
Europejska Polityka Sąsiedztwa (European Neighbourhood Policy – ENP)47, Wy-
miar Północny (Northern Dimension), partnerstwo Wschodnie (Eastern Partner-

44  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 (dostęp: 
15.01.2012).

45  External energy relations..., s. 5. 
46  Por. R. Youngs, Energy Security..., s. 17.
47  Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2008, COM (2009) 188/3, Brussels, 

23 April 2009.
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ship) lub Synergia Morza Czarnego (Black Sea Synergy)48, inicjatywy – Baku49 czy 
Strategia UE dla Azji Środkowej (Central Asia Strategy)50, bądź projekty współpra-
cy energetycznej w ramach Unii dla Śródziemnomorza (zob. tab. 13). Inicjatywy 
te tworzą ramy polityki, w których UE rozwija współpracę energetyczną wobec 
„bliskiej zagranicy”51.

Szczególnym instrumentem tej strategii jest Traktat o  Wspólnocie Energe-
tycznej (Energy Community Treaty – ECT) zawarty (25 października 2005 ro-
ku)52 między państwami członkowskimi UE a  9 państwami Europy Południo-
wo-Wschodniej o ówczesnym statusie krajów kandydujących lub potencjalnych 
kandydatów (Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Serbia, Bośnia i  Hercegowina, 
Czarnogóra, Macedonia, Albania i misja ONZ w Kosowie)53. Traktat o Wspólno-
cie Energetycznej jest narzędziem prawnym zmierzającym do stworzenia paneu-
ropejskiej wspólnoty energetycznej przez przeniesienie zasad organizacji rynku 
energii (elektrycznej i gazu) na kraje sąsiedzkie.

Niezwykle ważnym krokiem budowy wspólnej wizji i mechanizmów współ-
pracy w sektorze energetycznym na zewnątrz UE było przyjęcie przez 46 państw 
Europejskiej Karty Energetycznej (1991), podstawy Traktatu Karty Energetycz-
nej (E nergy Charter Treaty) z  17 grudnia 1994 roku), którego sygnatariuszami 
zostały wszystkie kraje byłego Związku Radzieckiego, kraje Europy Środkowo-
-Wschodniej oraz członkowie Organizacji Współpracy Gospodarczej i  Rozwo-
ju (OECD)54. Celem tej inicjatywy było wsparcie współpracy w dziedzinie paliw 

48  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 Regional Coop-
eration Initiative, Brussels, 11.04.2007, COM (2007) 160 fi nal; Report on the First Year of Implemen-
tation of Black Sea Synergy, COM (2008) 391 fi nal, Brussels, 19 June 2006. Synergia wykracza poza 
ramy polityki sąsiedztwa, ponieważ włącza państwa, które nie zostały objęte EPS.

49  Kraje partnerskie: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, 
Moldova, Ukraine, Uzbekistan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Russia – status obserwatora.

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

51  EU external action, http://www.eeas.europa.eu/regional_policies/index_en.htm (dostęp: 
21.10.2012).

52  Wspólnota Energetyczna została utworzona na okres 10 lat z dniem 1 lipca 2006 r., toteż Rada UE 
zarekomendowała przedłużenie obowiązywania Traktatu o Wspólnocie Energetycznej na okres po 2016 r.

53  Council Decision of 29 May 2006 on the conclusion by the European Community of the Energy 
Community Treaty, L 198/15, 20.07.2006.

54  Karta miała charakter deklaracji gospodarczo-politycznej, a jej przepisy przewidywały m.in. 
powstanie konkurencyjnego rynku paliw, energii i usług energetycznych, swobodny wzajemny do-
stęp do rynków energii państw sygnatariuszy, dostęp do zasobów energetycznych i ich eksploatację 
na zasadach handlowych, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ułatwienie dostępu do infrastruktury 
transportowej energii w celu międzynarodowego tranzytu, równe traktowanie różnych inwestorów 
krajowych i zagranicznych. Kartę podpisało 51 sygnatariuszy, ratyfi kowało zaś 46. Spośród człon-
ków OECD Traktatu Karty Energetycznej nie podpisały m.in. takie państwa jak Stany Zjednoczo-
ne i Kanada, które zachowują status obserwatora w międzyrządowej organizacji Konferencja Karty 
Energetycznej (Th e Energy Charter Conference), http://www.encharter.org/fi leadmin/user_upload/
document/ECT_ratifi cation_status.pdf (dostęp: 20.10.2012).
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i energii obejmujące między innymi ułatwienie swobodnego tranzytu surowców 
energetycznych, stworzenie konkurencyjnego rynku paliw, energii i usług ener-
getycznych, wzajemny dostęp do zasobów energetycznych i  ich eksploatacji na 
zasadach handlowych. Unia Europejska stara się rozciągnąć zasady Karty Energe-
tycznej na kraje peryferyjne: Rosję, Azję Centralną, Południowy Kaukaz, Ukrainę, 
Bałkany i region śródziemnomorski.

Tabela 13. Poziomy i formy utrzymywania zewnętrznych stosunków UE w dziedzinie energii
Poziom bilateralny Poziom regionalny Poziom międzynarodowy 
Porozumienia (Memorandum 
of Understanding) z Ukrainą 
w 2005 r.; z Azerbejdżanem 
i Kazachstanem w 2006 r.; 
z Egiptem i Turkmenistanem 
w 2008 r.)

Traktat o Wspólnocie 
Energetycznej (ECT)

Partnerstwo Wschodnie 

Energy Charter Treaty (1994) 

Umowy stowarzyszeniowe (np. 
z Algierią, Syrią)

Baltic Sea Region Energy 
Cooperation (BASREC)

G8 (plus ‘Outreach 5’)

Umowy Współpracy 
EURATOM (np. z Ukrainą)

Inicjatywa Baku dla regionu 
kaspijskiego/Morza Czarnego 

International Partnership for 
Energy Effi  ciency Co-
-operation International 
Partnership for the Hydrogen 
Economy Co-operation 
z Międzynarodową Agencją 
Energii 

Europejska Polityka 
Sąsiedztwa (European 
Neighbourhood Policy, ENP), 
dialog energetyczny 

Black Sea Synergy
Euro-Mediterranean Energy 
Partnership (od 2008 r.) 
Ministerial Conferences
Euro-Gulf Energy Summit
EU Arctic Policy
Central Asia Strategy
Northern Dimension
Partnership for Democracy 
and Shared Prosperity/EU-
-South Mediterranean Energy 
Community (2011)*

World Bank Gas Flaring 
Reduction Initiative

Dialog energetyczny
(z Brazylią, Chinami, Indiami, 
Rosją, Ukrainą) i strategiczne 
partnerstwo (Norwegia, USA)

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Commission (2006), A European Strategy for Sustainable, 
Competitive and Secure Energy – What is at stake, SEC (2006) 317/2 fi nal, Brussels; EU External action, Regional 
policies, http://www.eeas.europa.eu/regional_policies/index_en.htm (dostęp: 15.10.2012).
* Postulat utworzenia w Komunikacie KE „A Partnership for Democracy and Shared Prosperity”, Brussels, 8.03.2011 
COM (2011) 200 fi nal, http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf (dostęp: 16.10.2012).
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Ważnym wymiarem kształtowania dialogu energetycznego jest formuła „Eu-
ropejskiej Polityki Sąsiedztwa” zaprezentowana w maju 2004 roku. W komuni-
kacie KE na jej temat czytamy: „Wiele krajów szuka lepszego dostępu do rynku 
energii UE, jako aktualni lub przyszli dostawcy (Rosja, Algieria, Egipt, Libia) lub 
jako kraje tranzytowe (Ukraina, Białoruś, Maroko, Tunezja)”55. Dlatego UE dąży 
do skonsolidowania stosunków energetycznych z krajami sąsiadującymi oraz do 
promowania jednolitego rynku energii w skali kontynentu. W ramach polityki 
sąsiedztwa UE rozwija dwustronną współpracę energetyczną z krajami basenu 
Morza Kaspijskiego, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, w tym w szczegól-
ności z państwami tranzytowymi, jak kraje Kaukazu56.

Regionem szczególnego zainteresowania jest basen Morza Śródziemnego, 
w  którym Unia wspiera projekty w  ramach śródziemnomorskiego pierścienia 
energetycznego łączącego Europę Południową z krajami Afryki Północnej za po-
mocą wzajemnych połączeń elektrycznych i gazowych. Na konferencjach mini-
strów energii w  Atenach i  Rzymie w  2003 roku określono priorytety euro-śró-
dziemnomorskiej współpracy energetycznej, w  tym stworzenie zintegrowanego 
euro-śródziemnomorskiego rynku energetycznego. Współpraca euro-śródziem-
nomorska ma dwa zasadnicze wymiary: regionalny – przez wspólne inicjatywy 
całego EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) ustanowione w  grudniu 
2007 roku i bilateralny – dwustronna współpraca pomiędzy UE a poszczególnymi 
partnerami śródziemnomorskimi57. UE dąży do współpracy zgodnie z Traktatem 
o Wspólnocie Energetycznej.

W marcu 2011 roku KE wydała komunikat Partnerstwo dla demokracji i wspól-
nego dobrobytu, w którym nawołuje do ustanowienia EU-South Mediterranean 
Energy Community między UE a  krajami Maghrebu (Maroko, Algieria, Tune-
zja, Libia i Mauretania), a w późniejszym etapie rozszerzenie na kraje Maszreku 
(Egipt, Jordania, Liban, Syria i Palestyńskie Terytoria Okupowane)58. Dokument 
był dyskutowany przez przywódców UE na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady 
Europejskiej, poświęconym sprawie Libii, 11 marca 2011 roku. Komisja – uzna-

55  Communication from the Commission European Neighbourhood Policy Strategy Paper, Brus-
sels, 12.05.2004, COM (2004) 373 fi nal, s. 17.

56  W 2005 r. UE przyjęła także Energy Community of South East Europe Treaty, który rozszerza 
granice wewnętrznego rynku energii poza granice państw członkowskich Wspólnoty pod warun-
kiem przyjęcia aqcuis communitaire w dziedzinie energetyki przez państwa niebędące członkami 
UE. Traktat podpisały Austria, Grecja, Słowenia, Węgry, Włochy ze strony unijnej, z drugiej strony 
zaś Bułgaria, Rumunia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, była Jugosłowiańska Republika 
Macedonii, Chorwacja, Kosowo, Serbia i Czarnogóra oraz Turcja (Mołdawia – jako obserwator).

57  Ministerial Declaration on Th e Euro-Mediterranean Energy Partnership Adopted together with 
its annexes by Ministers at the conference in Limassol, Cyprus on 17 December 2007, http://www.
eu2007.pt/NR/rdonlyres/DA5A1D21-329B-4A19-98B2-C3E85DD25970/0/20071220Declaracaom
inisterial.pdf (dostęp: 15.07.2012).

58  A Partnership for Democracy and Shared Prosperity, Brussels, 8.03.2011 COM (2011) 200 
fi nal, s. 9.



195W kierunku zewnętrznej polityki energetycznej UE

jąc Południe za jeden z  regionów, tak jak Wschód – dostrzega potencjał euro-
-śródziemnomorskiego partnerstwa (w szczególności w  zakresie wykorzystania 
OZE) jako elementu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE. Współ-
praca z  regionem śródziemnomorskim jest oparta na modelu sieciowym, gdyż 
utworzenie rynku euro-śródziemnomorskiego łączy się z harmonizacją ustawo-
dawstwa i  zasad polityk energetycznych krajów w  obrębie całego regionu (za-
równo w układzie UE – kraje południowośródziemnomorskie, jak i między nimi
nawzajem)59.

Kaukaz Południowy to kolejny kierunek partnerstwa (proces Baku) realizowa-
ny na szczeblu ministerialnym. W jego ramach w listopadzie 2006 roku przyjęto 
„mapę drogową” opartą na czterech priorytetach60:

1) konwergencja rynków energii na podstawie unijnych zasad rynku we-
wnętrznego energii,

2) poprawa bezpieczeństwa energetycznego (popytu, podaży i tranzytu),
3) wspieranie zrównoważonego rozwoju energetycznego (efektywność ener-

getyczna, OZE, zarządzanie zapotrzebowaniem),
4) przyciągnięcie inwestycji w ramach projektów wspólnego zainteresowania.
Dokument wyraźnie stwierdza, że długoterminowym celem czwartego prio-

rytetu będzie integracja rynków energetycznych partnerów z wewnętrznym ryn-
kiem energii w UE (w odniesieniu do gazu, energii elektrycznej i ropy naft owej).

Współpraca UE z regionem skandynawskim odbywa się w ramach nordyckie-
go rynku (NORDEN), którego jednym z wymiarów jest współpraca w sektorze 
energetycznym61.

W wyniku rozwoju zewnętrznego wymiaru unijnej polityki energetycznej 
podczas posiedzenia 24 listopada 2011 roku Rada Unii Europejskiej wezwała 
Komisję Europejską do opracowania zestawu formatów współpracy, w tym part-
nerstw energetycznych, ustalającego podstawowe zasady stosunków dwustron-
nych z państwami trzecimi, które będą wprowadzane w sposób elastyczny i pod-
dane przeglądowi do końca 2013 roku (zob. tab. 14).

59  G. Bosse, Th e EU’s Geopolitical Vision of a European Energy Space: When ‘Gulliver’ meets 
‘White Elephants’ and Verdi’s Babylonian King, Geopolitics, Vol. 16, Iss. 3, 2011, s. 524; por. Euro-
-Mediterranean Free Trade Area, http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-rela-
tions/regions/euromed (dostęp: 20.10.2012).

60  Ministerial Declaration on Enhanced Energy Co-operation between the EU, the Littoral States 
of the Black and Caspian Seas and their Neighbouring Countries, 30.11.2006, http://ec.europa.eu/
dgs/energy_transport/international/regional/caspian/doc/2006_11_30_astana_conclusions.pdf 
(dostęp: 15.07.2012).

61  NORDEN, http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation (dostęp: 15.07.2012), Ac-
tion Plan for Nordic Energy. Co-operation 2006–2009, http://www.ens.dk/en-US/policy/internation-
al-cooperation/nordic%20energy%20cooperation/Documents/Norden%20-%20eng.pdf (dostęp: 
15.07.2012).
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Tabela 14. Zakres i instrumenty zróżnicowania współpracy energetycznej z partnerami UE
Stosunki 
z sąsiadami/
partnerami 
w zakresie 
integracji rynku 

Stosunki 
z głównymi 
dostawcami energii 
i państwami 
tranzytowymi 

Stosunki 
z głównymi 
uczestnikami 
rynku na świecie 

Stosunki 
z krajami 
rozwijającymi się

Zakres

Wszystkie kraje 
wchodzące 
w zakres polityki 
energetycznej UE 

Priorytet dla:
–  bezpieczeństwa 

dostaw/zapotrze-
bowania

–  wspierania inwe-
stycji, stabilności
i bezpieczeństwa

–  współpracy han-
dlowej
i inwestycyjnej

–  propagowania po-
lityk zrównoważo-
nego rozwoju
i wspólnych stan-
dardów energe-
tycznych

Priorytet dla:
–  bezpieczeństwa 

światowego 
łańcucha dostaw 
energii

–  wspólnych 
działań na rzecz 
zwiększenia 
wspierania inwe-
stycji, stabilności 
i bezpieczeństwa

–  propagowania 
polityk zrów-
noważonego 
rozwoju i wspól-
nych standardów 
energetycznych

–  współpracy 
badawczo-
-rozwojowej

Priorytet dla:
–  reform rynku 

energii
–  propagowania 

polityk zrów-
noważonego 
rozwoju
i wspólnych 
standardów 
energetycznych

Instrumenty

Traktat 
o Wspólnocie 
Energetycznej 

Strategiczne dialogi 
energetyczne 

Instrumenty w ramach unijnej polityki 
rozwojowej
W odpowiednich przypadkach 
instrumenty reagowania w sytuacjach 
kryzysowych

Instrumenty w ramach europejskiej 
polityki sąsiedztwa; mechanizmy 
reagowania w sytuacjach kryzysowych
i zapobiegania kryzysom

Inne stosowne 
instrumenty 

Instrumenty 
w ramach polityki 
rozwojowej 
UE oraz 
w stosownych 
przypadkach 
instrumenty 
reagowania 
kryzysowego 

Umowy o partnerstwie i współpracy obejmujące między innymi energię
Traktat Karty Energetycznej
Umowy handlowe
Unia dla Śródziemnomorza

Źródło: Komunikat w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii i międzynarodowej współpracy energetycznej – 
Polityka energetyczna UE. Stosunki z partnerami spoza UE – konkluzje Rady, Bruksela, 25.11.2011, s. 13.
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Komisja stała się też promotorem intensyfi kacji współpracy energetycz-
nej z ważnymi konsumentami i producentami, takimi jak Chiny (od 1994 roku 
ENER-MOST Energy Conference, a od 2005 roku Dialog Energetyczny Komisja 
Europejska – Chiny) oraz OPEC (dwustronny dialog od 2004 roku)62.

7.4. Dialog energetyczny UE – Rosja

Wzajemne relacje energetyczne UE – Rosja charakteryzują dwa okresy odróżniające 
się logiką strategii współpracy. W początkowym okresie demontażu radzieckiej go-
spodarki planowej UE próbowała zaangażować Rosję w tworzenie obszaru współ-
pracy opartej na tych samych zasadach co europejski rynek wewnętrzny63. Wysiłek 
ten zakończył się podpisaniem Traktatu Karty Energetycznej (i protokołu tranzyto-
wego), który miał ograniczyć monopol Gazpromu, zapewnić Unii oparcie wzajem-
nych relacji na zasadach rynkowych oraz dostęp do infrastruktury (wolny handel 
i  nieskrępowany przesył) i  zasobów w  krajach byłego bloku sowieckiego. Strony 
zobowiązały się między innymi do ułatwień w postaci wolnego tranzytu surowców 
energetycznych. Wkrótce jednak Rosja zaczęła postrzegać presję UE na rzecz otwar-
cia swojego rynku i liberalizacji zasad handlu jako quasi-imperialistyczny sposób 
krępowania europejskimi przepisami i normami podmiotów gospodarczych na te-
renie Federacji Rosyjskiej. W końcu Rosja odrzuciła zasady normatywne w sektorze 
energetycznym Unii, uznając, że Europejska Karta Energetyczna mogłaby skutko-
wać olbrzymimi stratami fi nansowymi dla rosyjskiego monopolisty – Gazpromu 
(którego sprzedaż na poziomie 30% gazu w UE zapewnia 70% przychodów, zob. 
rys. 16)64. Do końca ostatniej dekady XX wieku postawa Rosji wobec UE ewoluowa-
ła od prointegracyjnej do pragmatycznej65.

Decyzja o instytucjonalizacji współpracy energetycznej nastąpiła 30 paździer-
nika 2000 roku na szóstym szczycie UE – Rosja w 2000 roku w Paryżu, szczycie, 
który później zapoczątkował spotkania nazwane dialogiem energetycznym UE 
– Rosja. Współpracę rozwijano w  pięciu głównych obszarach (bezpieczeństwo 
dostaw energii na kontynencie europejskim, rozwój potencjału rosyjskiej gospo-
darki, możliwości stworzenia paneuropejskiego rynku, wyzwania zmian klima-
tycznych, eksploatacja energetyki jądrowej)66.

62  Biannual Energy Conference, http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_coopera-
tion/china/biannual_conference_en.htm (dostęp: 15.07.2012); EU – OPEC Energy Dialogue, http://
ec.europa.eu/energy/international/organisations/opec_en.htm (dostęp: 15.07.2012).

63  A. Bressand, Between Kant and Machiavelli: EU foreign policy priorities in the 2010s, Th e 
Royal Institute of International Aff airs, International Aff airs, Vol. 87, Iss. 1, January 2011, s. 80.

64  S. Furfari, Politique..., s. 405.
65  Ibidem, s. 194.
66  S. Seliverstov, Energy Security of Russia and the EU: Current Legal Problems, Gouvernance 

européenne et géopolitique de l’énergie, IFRI, avril 2009, s. 10.
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Rok później, 3 października 2001 roku, na kolejnym szczycie UE – Rosja 
w  Brukseli został przyjęty dokument Przyszły kierunek dialogu energetycznego 
pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską (aneks 3 wspólnego oświadcze-
nia)67. Zawierał on propozycje: zbliżenia unormowań prawnych w zakresie han-
dlu i  transportu surowcami; bezpieczeństwa linii przesyłowych, ochrony umów 
długoterminowych, racjonalnego wykorzystania energii oraz nadania prioryte-
towego znaczenia niektórym sieciom przesyłowym. W  celu zrealizowania tych 
postanowień powołano Komitet Współpracy ds. Energii oraz utworzono centrum 
technologii energetycznych UE – Rosja w Moskwie (5 listopada 2002 roku).

67  Future direction of the energy dialogue between the European Union and the Russian Fede-
ration, Bruksela, 3.10.2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
er/12423.en1.doc.html (dostęp: 10.10.2012).

Udział w sprzedaży gazu

Rosja
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UE
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Przychody Gazpromu

  UE
70%

Rosja
30%

Rys. 16. Udział rynku UE w sprzedaży gazu (z lewej) i przychody Gazpromu (z prawej) 
Źródło: S. Furfari, Politique et géopolitique de l’énergie. Une analyse des tensions internationales au XXIe siècle, 
Edition Technip, Paris 2012, s. 405.

Rys. 17. Struktura sprzedaży gazu ziemnego Gazpromu do 10 krajów – największych odbiorców 
w UE (2011) [mld m3] 
Źródło: ОАО GAZPROM, Annual report 2011, s. 74.
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W 2002 roku KE opublikowała raport analizujący postęp współpracy energe-
tycznej UE – Rosja w kontekście celów określonych w trakcie szczytu68. W tym cza-
sie UE nieustannie zabiegała o doprowadzenie do ratyfi kacji przez Rosję Traktatu 
Karty Energetycznej oraz podpisanie przez nią protokołu tranzytowego i podej-
mowała dalsze inicjatywy przyjęcia przez Rosję niektórych zasad rynku wewnętrz-
nego energii, między innymi w ramach Stałej Rady Partnerstwa funkcjonującej na 
szczeblu ministrów w poszczególnych sektorach (2005) czy wymiaru Północne-
go69. Dokument roboczy Komisji Energy dialogue with Russia – progress since the 
October 2001 EU – Russia Summit z 2002 roku podkreślił, że kontrakty importowe 
ograniczające swobodę sprzedaży gazu między krajami członkowskimi są niegod-
ne z zasadami konkurencyjności70. Rosja z kolei postulowała, by Europejski Bank 
Centralny włączył się w energetyczne projekty inwestycyjne na jej terenie71.

O ile Unia domagała się ratyfi kacji Karty Energetycznej i nieskrępowanego do-
stępu do rosyjskich złóż i infrastruktury tranzytowej, o tyle Rosja w zamian zabie-
gała o dostęp do europejskiego rynku detalicznego, który daje największą marżę 
i największe zyski. Innymi słowy, działania Gazpromu zmierzały do wzmocnienia 
jego pozycji na rynkach państw będących tradycyjnymi odbiorcami rosyjskiego 
gazu (por. rys. 17), polityka UE dążyła natomiast do rozwoju współpracy dwu-
stronnej z Rosją i jednocześnie do zapewnienia dywersyfi kacji źródeł dostaw su-
rowców. Podejmowane były także działania w celu ograniczenia dostępu do rynku 
energetycznego Unii inwestycji rosyjskich przedsiębiorstw (tzw. klauzula Gaz-
promu w  III pakiecie energetycznym, zakładająca traktowanie przedsiębiorstw 
z państw nieczłonkowskich w taki sposób, w jaki traktowane są przedsiębiorstwa 
unijne w danym państwie – rozdział właścicielski). Działania UE względem Ro-
sji były jednak dość nieporadne i niekonsekwentne. Komunikat Komisji z lutego 
2004 roku otwarcie krytykował brak spójności w politykach europejskich wobec 
relacji UE – Rosja: „(…) jest szczególnie ważne, by Komisja i kraje członkowskie 
ściśle uzgodniły swoje stanowiska i mówiły jednym głosem, aby dokonać postępu 
w kierunku naszych uzgodnionych celów”72.

Dyplomaci uskarżali się na to, jak łatwo Putin rozgrywa kraje członkow-
skie jeden przeciwko drugiemu, skutecznie stosując taktykę podziału, i w  ten 
sposób neutralizując wspólne podejście ze strony UE. Ustalenie zgodnej odpo-
wiedzi na zamknięcie dostaw gazu na Ukrainę w styczniu 2006 roku zajęło trzy
tygodnie.

68  Energy dialogue with Russia – progress since the October 2001 EU – Russia Summit, Commis-
sion staff  working paper, SEC (2002) 333, 21 March 2002.

69  EU-Russia Energy Technology Centre, http://www.erec.org/projects/fi nalised-projects/ener-
gy-technology-cetre-russia.html (dostęp: 12.11.2012).

70  Energy dialogue with Russia..., s. 6.
71  Ibidem, s. 11.
72  Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on rela-

tions with Russia, EU Commission document COM (2004) 106, Brussels, 9 February 2004, s. 4.
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„Druga runda”, czyli Rosja narzuca reguły gry
Drugi okres relacji UE – Rosja w sektorze energii to czas, kiedy Rosja wyraźnie 
próbuje narzucić własne polityczne i regulacyjne podejście w sektorze energetycz-
nym73. Wobec rozbieżnych oczekiwań Rosja 11 grudnia 2006 roku podjęła decy-
zję o rezygnacji z planów ratyfi kacji traktatu Karty Energetycznej, pozostając jego 
stroną. Rosja była daleka od otwierania swojego rynku, co więcej, Shell, BP i inne 
zachodnie koncerny zostały zmuszone do sprzedaży ich licencji na eksploatację 
złóż gazowych i naft owych74.

Twarda geopolityka surowcowa Rosji doprowadziła do podziałów w UE. Na 
szczycie energetycznym UE – Rosja w październiku 2007 roku Putin miał czę-
sto argumentować, że to nie Rosja szuka możliwości stosowania zasady „dziel 
i  rządź”, ale że to państwa członkowskie ustawiają się w  kolejce do podpisania 
dwustronnych umów z Gazpromem75.

Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i  Bezpieczeństwa 
(WPZiB) Javier Solana wyraził sceptycyzm wobec polityki energetycznej Rosji: 
„Raczej nie zobaczymy dużych zmian w zachowaniu Rosji w wewnętrznej polity-
ce energetycznej, a także w jej stanowisku wobec Karty Energetycznej. Rosjanie 
postrzegają ich strategie jako racjonalny sposób maksymalizacji przychodów”76.

Wkrótce po zakończeniu rosyjsko-ukraińskiego kryzysu gazowego w styczniu 
2009 roku strona rosyjska poinformowała (ofi cjalnie 20 sierpnia 2009 roku), że 
nie zamierza być stroną traktatu (który nadal nie był ratyfi kowany), i przedsta-
wiła w  kwietniu własną, alternatywną propozycję regulacji stosunków między-
państwowych dotyczących energetyki (Conceptual Approach to the New Legal 
Framework for Energy Cooperation)77. 9 grudnia 2009 roku przyjęto tak zwane 
Oświadczenie Rzymskie, które przywołując rosyjską propozycję, wskazało na ko-
nieczność rozpoczęcia prac nad modernizacją karty78.

W obliczu fi aska ratyfi kacji Traktatu Karty Energetycznej UE próbowała ak-
tywnie poszukiwać nowego forum zarządzania współzależnością energetyczną 
z  Rosją. Dialog energetyczny UE – Rosja został wzmocniony przez podpisanie 

73  A. Bressand, Between Kant..., s. 80.
74  TNK-BP: A  troubled history, Th e Telegraph, 1.06.2012; P. Buras, Między europeizacją 

a  Gazpromem. Niemcy, Rosja i  bezpieczeństwo energetyczne, Raporty i  Analizy CSS, 7/2008, s. 14;
A.E. Kramer, Shell cedes control of Sakhalin-2 to Gazprom – Business – International Herald Tribune, 
Th e New York Times, 21.12.2006, http://www.nytimes.com/2006/12/21/business/worldbusiness/
21iht-shell.3981718.html?_r=0 (dostęp: 15.08.2012).

75  Por. R. Youngs, Energy Security..., s. 88.
76  J. Solana, Th e External Energy Policy of the European Union, Annual Conference of the French 

Institute of International Relations (IFRI), 1 February 2008, S 042/08, s. 2.
77  Conceptual Approach to the New Legal Framework for Energy Cooperation (Goals and Prin-

ciples), President of Russia, 21.04.2009, http://archive.kremlin.ru/eng/text/docs/2009/04/215305.
shtml (dostęp: 15.08.2012).

78  Energy Charter Conference Adopts Rome Statement, Energy Charter, http://www.encharter.
org/index.php?id=477 (dostęp: 25.08.2012).
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16 listopada 2009 roku uaktualnionej umowy Memorandum on an Early Warning 
Mechanism w sprawie mechanizmu wczesnego ostrzegania, które objęło nie tylko 
gaz, ale także ropę naft ową i  energię elektryczną79. Porozumienie ma zapobiec 
znaczącym zakłóceniom dostaw. Mimo to UE nadal poszukuje solidnej podstawy 
prawnej dla relacji z Rosją, próbując uregulować podstawowe zagadnienia, takie 
jak dostęp do zasobów energetycznych, sieci i rynków eksportowych, ochrona in-
westycji, wzajemność, zapobieganie kryzysom, zapewnianie równych warunków 
działania i zasad kształtowania cen paliw energetycznych80.

7.5. Problem zróżnicowanych strategii energetycznych 
państw członkowskich UE

Aktywność Brukseli, ograniczona do polityki liberalizacji rynku i  swobodnej 
konkurencji, nie ma dużego wpływu na uniezależnienie się od dostawców ze-
wnętrznych. Dlatego Unia coraz bardziej angażuje się w budowę solidnych pod-
staw wspólnej polityki energetycznej, takie jednak stanowisko, które mogłoby się 
stać spoiwem dalszej integracji Europy, obecnie bardziej dzieli, niż łączy, państwa 
członkowskie. UE, artykułując interes wspólny w sektorze energetycznym, pró-
buje uzyskać prawo do planowania i  reprezentowania Wspólnoty na zewnątrz 
w kontraktach na dostawy surowców. Wysiłki te zderzają się z preferencjami du-
żych państw, a w konsekwencji niektórych koncernów, dla których zeuropeizowa-
na strategia wspólnego stanowiska niesie potencjalnie ograniczenie kształtowania 
niezależności strategii biznesowej.

Komisja poszukuje bezpieczeństwa energetycznego nie w  geopolityce ruro-
ciągów, lecz w  promowaniu fi lozofi i wolnego rynku. Takie podejście (określa-
ne market & institutions w przeciwieństwie do region & empires realizowanego 
przez państwa) zakłada objęcie europejskim reżimem regulacyjnym (produkcji, 
transportu energii, norm środowiskowych) jak najszerszej geoprzestrzeni, która 
wymaga instytucjonalnych form współpracy z głównymi dostawcami81. Po kolej-
nych rosyjsko-ukraińskich kryzysach, w  latach 2006 i 2009, KE zaproponowała 
połączenie obu tradycyjnych środków soft  power i hard power, co było absolut-
ną nowością i próbą samodzielnego kształtowania inicjatyw w obszarze „bliskiej 
zagranicy”82. W  ramach polityki projektów priorytetowych (Policy of Priority 

79  Memorandum on an Early Warning Mechanizm in the Energy Sector within the Framework of 
the EU-Russia Energy Dialog, 2009, http://www.russianmission.eu/userfi les/fi le/memorandum_on_
early_warning_mechanism_2009_english.pdf (dostęp: 25.08.2012).

80  Th e EU Energy Policy…, COM (2011) 539. 
81  Por. A. Codoban, Th e European..., s. 45.
82  D. Finon, Th e EU foreign gas policy of transit corridors: Autopsy of the stillborn Nabucco pro-

ject, OPEC Energy Review, March 2011, s. 50.
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Projects) KE przedstawiła tak zwaną Southern Corridor Initiative, w tym projekt 
gazociągu Nabucco83. Szybko jednak okazało się, że pojęcie wspólnych norm i in-
teresów wśród członków UE jest niejednoznaczne (konkurencyjny projekt South
Stream).

W ocenie państw o dobrze zdywersyfi kowanej strukturze dostaw i silnych ryn-
kach energetycznych działania KE rodzą ryzyko niepewności zapewnienia dostaw 
(kwestionowana jest zdolność polityczna i techniczna Komisji do zagwarantowa-
nia bezpieczeństwa energetycznego poszczególnym państwom członkowskim) 
oraz ryzyko utraty samodzielności kształtowania założeń polityki energetycznej. 
Niechęć do przekazania części niezależności w  zakresie zewnętrznego bezpie-
czeństwa energetycznego wynika z braku przekonania o możliwości innego za-
pewnienia dostaw niż w drodze umów dwustronnych (Niemcy), z braku wiary 
w siłę wolnego rynku jako stymulatora bezpieczeństwa energetycznego (Wielka 
Brytania) lub z ufności w niezależność energetyczną opartą na własnych źródłach 
energii (Francja, Dania). Różne strategie narodowe wynikają zatem z  różnych 
uwarunkowań (geografi czno-geologicznych, politycznych, gospodarczych, w tym 
z wielkości rynku i siły narodowych czempionów).

W polityce zapewniania dostaw surowców nastąpiła ewolucja roli rządów na-
rodowych, które nie tyle odpowiadają dziś za budowę gazo- lub ropociągów, gdyż 
tę funkcję przejęły koncerny energetyczne, ile stały się bardziej regulatorem i ar-
chitektem uwarunkowań inwestycji przedsiębiorstw84. Rola państw ogranicza się 
raczej do wspierania narodowych czempionów przez tworzenie przyjaznej atmo-
sfery politycznej dla współpracy na zewnątrz (wsparcie pozyskania koncesji wy-
dobywczych dla koncernów, negocjacji tras infrastruktury przesyłowej surowców 
do kraju). Zdolność i skłonność rządów do angażowania się na rzecz narodowych 
koncernów podważa spójność stanowiska UE jako jednolitego uczestnika sto-
sunków międzynarodowych. W konsekwencji preferencje państw członkowskich 
Unii w budowaniu wspólnego zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej są 
konfrontowane z partykularnym interesem narodowych czempionów, u podstaw 
działalności których leży interes handlowy.

W kontekście presji liberalizacyjnej Komisji fi rmy energetyczne żądają swobo-
dy działalności gospodarczej i preferują długoterminowe umowy współpracy oraz 
są przeciwne jakiejkolwiek interwencji w ich treść. Motywem do angażowania się 

83  Unia może zadecydować o współpracy z państwami trzecimi w celu wsparcia projektów bę-
dących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz zapewnienia współdziałania między sieciami. 
Tytuł XVI Sieci transeuropejskie, art. 171.3 TFUE (dawny art. 155 TWE). Warto zaznaczyć, że rów-
nież projekt Gazociągu Północnego został uznany za TEN-E i znalazł się na liście projektów priory-
tetowych na mocy decyzji z 26 czerwca 2003 r. Zaliczenie projektu Nord Stream do priorytetowych 
projektów infrastruktury bezpieczeństwa dostaw sugeruje brak wspólnej strategii na rzecz dywer-
syfi kacji dostaw energii.

84  F. Lévêque, J.-M. Glachant, J. Barquin, Ch. von Hirschhausen, F. Holz, W.J. Nuttall, Security of 
Energy Supply in Europe. Natural gas, Nuclear and Hydrogen, Loyola de Palacio Series on European 
Energy Policy, Edward Elgar Publishing Limited, 2010, s. 95.
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we współpracę handlowo-inwestycyjną z Rosją są szacunki KE, które prognozują 
bardzo duży wzrost popytu na gaz w przyszłości, toteż strategie handlowe dużych 
koncernów dostosowują się do potrzeb rynku85.

Spójność zewnętrznego wymiaru polityki bezpieczeństwa energetycznego UE 
zakłócają także różnice zdań na temat priorytetowego znaczenia regionów geo-
grafi cznych, z którymi Unia powinna współpracować (na przykład Francja akcen-
tuje wagę projektów w basenie Morza Śródziemnego, a kraje Europy Środkowo-
-Wschodniej – znaczenie regionu Azji Środkowej jako kierunku dywersyfi kacji 
dostaw). Wszystkie regiony są bardziej (Europa Środkowo-Wschodnia i  Połu-
dniowa) lub mniej (Europa Północno-Zachodnia) zależne od Rosji, lecz struktura 
importu surowców w poszczególnych częściach UE jest różna86. Silna regionali-
zacja struktury dostaw surowców strategicznych, różny stopień bezpieczeństwa 
energetycznego państw członkowskich UE oraz uwarunkowania historyczne, 
polityczne i technologiczne sprawiły, że w Unii powstało kilka zewnętrznych po-
lityk energetycznych. konsekwencji, o  ile dla zachodnich koncernów z  dużych 
państw członkowskich dostawy z Rosji są jednym z kierunków dostaw, a wspólne 
projekty gazociągów lub projekty wydobywcze są dobrą okazją do zwiększenia 
przychodów, o tyle w krajach ESW współpraca z Rosją jest negatywnie oceniania, 
jako podważająca wysiłki dywersyfi kacji kierunków dostaw do UE oraz spójność 
polityki energetycznej Unii.

W konsekwencji państwa, co podkreśla sama KE, mają różne interesy w sek-
torze energetycznym87. Narodowe polityki energetyczne państw członkowskich 
UE ujawniają ogromną różnorodność w odniesieniu do zróżnicowania struktury 
paliw stosowanych w systemie gospodarczym danego kraju oraz dywersyfi kacji 
dostawców energii.

Pomimo podobieństwa w ogólnych celach strategicznych z polityką energe-
tyczną UE (bezpieczeństwo dostaw, stabilne ceny i  ochrona środowiska) naro-
dowe priorytety państw członkowskich nie zawsze są kompatybilne, co wynika 
z  różnych historycznych trajektorii kształtujących założenia krajowych polityk 
energetycznych88. Rozdźwięk między deklaratywnymi celami a  rzeczywistością 
strategii energetycznych państw członkowskich jest decydującą przeszkodą w wy-
siłkach na rzecz istotnie wspólnej zewnętrznej polityki energetycznej UE. W kon-
sekwencji Rada regularnie tłumi ambitne inicjatywy Komisji ze względu na brak 
porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi, które nie potrafi ą uzgodnić 

85  A. Pointvogl, Perceptions, realities, concession: What is driving the integration of European 
energy policies?, European Institute, London School of Economics and Political Science, London, 
United Kingdom, Energy Policy 37, 2009, s. 5711–5713.

86  Państwa Europy Zachodniej importują surowce z kierunku północnego (Norwegia), połu-
dniowego (Afryka), Bliskiego Wschodu oraz LNG. Import krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
jest zmonopolizowany przez dostawy głównie z Rosji.

87  An EU Energy Security and Solidarity Action Plan, Second Strategic Energy Review, Brussels, 
COM (2008), 13 November 2008, 781 fi nal, s. 7.

88  F. Baumann, G. Simmerl, Between Confl ict..., s. 2.
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wspólnego mianownika działań – takich jak na przykład dywersyfi kacja dróg 
tranzytowych.

Według dużych państw członkowskich UE (Francji, Niemiec, Włoch, ale także 
– z powodów tradycyjnej niechęci przed zbytnim uwspólnotowieniem – Wielkiej 
Brytanii), które zachowują dobre stosunki polityczne i gospodarcze z zagranicz-
nymi dostawcami, czynienie z zewnętrznej polityki energetycznej integralnej czę-
ści WPZiB UE jest postrzegane jako przesadne. To „suwerenne” zainteresowanie 
energią w  dużej mierze wynika ze znacznej zależności od krajowych przedsię-
biorstw odpowiedzialnych za dostawy ropy oraz gazu i/lub powiązań własnościo-
wych oraz dobrze zdywersyfi kowanej struktury importu89. Małe państwa człon-
kowskie doświadczają więcej trudności w rozwoju efektywnej narodowej polityki 
energetycznej lub nie mogą samodzielnie ponieść jej kosztów. Mniejsze państwa 
i  mniejszy rozmiar rynku jest często istotną barierą do stworzenia silnych na-
rodowych czempionów, co rodzi asymetryczną relację i  pogłębia zależność od 
dostawców. Dlatego mniejsze kraje będą bardziej opowiadać się za transferem 
kompetencji w  postaci stworzenia mechanizmów zwiększających ich przewagę 
negocjacyjną (na przykład wspólne zakupy) z  poziomu instytucji europejskich
(w szczególności KE)90. Duże kraje mogą z  kolei postrzegać wpływ Unii jako 
czynnik osłabiający ich interesy ze względu na uwarunkowania małych krajów 
z niewystarczającymi instrumentami dyplomacji energetycznej91.

Dotychczasowa niechęć państw członkowskich do rezygnacji z niezależności 
w  kształtowaniu polityki energetycznej wobec dostawców zewnętrznych unie-
możliwia w  określonych granicach uwspólnotowienie zewnętrznego wymiaru 
wspólnej polityki energetycznej UE. Pozwala to Rosji na rozwijanie z powodze-
niem bilateralnych projektów energetycznych opartych na dwustronnych specjal-
nych relacjach z Niemcami, Francją, Austrią, Włochami, Węgrami, Grecją, Bułga-
rią. Podważa to wiarygodność UE jako jednolitego aktora.

Wspólna polityka zewnętrzna w sektorze energii jest problematyczna z dwóch 
powodów: (1) suwerennych interesów państw członkowskich, (2) instytucjonal-
nych uwarunkowań podejmowania decyzji w UE92. Bezpieczeństwo energetyczne 
wymaga zatem prawnych, politycznych i  technicznych zdolności. Powody mają 
źródło subiektywne (to znaczy bronienie interesów politycznych tych, którzy 
mają dobre relacje z państwami dostawcami) oraz obiektywne (brak gęstej sieci/
infrastruktury przesyłowej wewnątrz UE). Takie instrumenty prawne, jak decy-
zje określające działania czy decyzje określające stanowiska, są zastrzeżone dla 

89  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, Springer, 2011, s. 132–145.

90  Por. A. Codoban, Th e European..., s. 45.
91  C. van der Linde, Turning a weakness, into a Strenght. A Smart external energy policy for Eu-

rope, Gouvernance européenne et géopolitique de l’énergie, IFRI 2008, s. 10. 
92  Por. J. Westaway, J. Simpson, Th e Disintegration..., s. 138.
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WPZiB (czyli dla Rady), więc Komisja nie może tutaj z nich korzystać, dyrektywy 
zaś odnoszą się do rynku wewnętrznego93. Brak instrumentów prawnych unie-
możliwia KE podjęcie skutecznych inicjatyw na rzecz głębszego uwspólnotowie-
nia zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE.

Wspólna zewnętrzna polityka energetyczna konkuruje z  regionalnymi i/lub 
krajowymi modelami połączeń energetycznych94. Część krajów nie dostrzega żad-
nych realnych korzyści w przekazywaniu dodatkowych uprawnień dla UE w od-
niesieniu do zagranicznej polityki energetycznej, co umacnia Rosję jako geopo-
lityczne mocarstwo energetyczne95. W konsekwencji Rosja nadal odnosi sukces, 
prowadząc swoją tradycyjną politykę „dziel i rządź”, wciągając poszczególne pań-
stwa europejskie i  ich narodowych czempionów energetycznych w  rywalizację 
przeciwko sobie, ale także wybrane we wspólne projekty z sobą96. Państwa Unii 
Europejskiej nadal zachowują niewystarczającą solidarność polityczną wobec ze-
wnętrznych partnerów, gdy trzeba mówić jednym głosem w sprawach dotyczą-
cych sektora energii.

7.6. Wnioski

1) Unia Europejska z powodzeniem działa na rzecz eksternalizacji (uzewnętrz-
nienia) energy acquis communautaire do krajów spozajej obszaru. Szczegól-
nym narzędziem jest Traktat o Wspólnocie Energetycznej, który ma na celu 
nie tylko egzekwowanie przepisów UE w  państwach trzecich, ale również 
tworzenie niezwykle zinstytucjonalizowanej struktury, powiązań polityczno-
-prawnych. W relacjach z krajami producentami energii kładziony jest silny 
nacisk na wspieranie energetycznej współzależności (energy interdependence) 
w  ramach powiązań umów i  politycznych inicjatyw współpracy. Wyjątkiem 
jest Rosja, która narzuca własne reguły współpracy.

2) Zewnętrzna koordynacja współpracy energetycznej państw członkowskich 
rozbija się o  regionalizm w  podejściu do polityki energetycznej wynikający 
z  uwarunkowań geografi cznych, historycznych, różnej interpretacji zagro-
żeń energetycznych czy odmiennych podejść i możliwości współpracy z do-
stawcami surowców energetycznych. Wyzwaniem, przed którym stoi KE, jest 
wdrożenie skuteczniejszych mechanizmów konsultacyjnych decyzji państw 

93  Po Traktacie z Lizbony obszar polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony nadal podlega 
procedurom międzyrządowym i  instrumenty prawne stosowane w  tym obszarze mają charakter 
wyodrębniony od aktów prawnych Unii określonych w art. 288 TFUE.

94  G. Bosse, Th e EU’s Geopolitical Vision of a European Energy Space: When ‘Gulliver’ meets 
‘White Elephants’ and Verdi’s Babylonian King, Geopolitics, Vol. 16, Issue 3, 2011, s. 519.

95  J. Westaway, J. Simpson, Th e Disintegration..., s. 138.
96  F. Umbach, Global energy security and the implications for the EU, Energy Policy 38, 2010, s. 1237.
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członkowskich, wsparcie projektów integracji przesyłowej infrastruktury we-
wnętrznej czy uzyskanie kompetencji/koordynacji zawierania kontraktów na 
dostawy surowców w imieniu państw członkowskich. Warunkiem kształtowa-
nia i realizacji założeń wspólnej zewnętrznej polityki energetycznej jest zbu-
dowanie przekonania, że UE jako jeden gracz będzie bardziej skuteczna w za-
pewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. 

3) Obecne rozwiązania traktatowe nie tworzą wspólnej polityki energetycznej, 
ale stanowią solidną podstawę jej rozwoju. Uwspólnotowienie zewnętrznego 
wymiaru polityki energetycznej UE będzie mieć charakter pełzający i będzie 
zdeterminowane umiejętnością przezwyciężenia interesów oligopoli ener-
getycznych, nierzadko wspieranych przez ośrodki polityczne. Firmy energe-
tyczne bardzo często odzwierciedlają polityczne stanowisko swoich rządów 
narodowych: brytyjskie są ukierunkowane bardziej rynkowo, podczas gdy 
niemieckie, włoskie i  (coraz częściej) francuskie wykorzystują klimat poli-
tyczny i uwarunkowania tworzone przez rządy narodowe (patriotyzm gospo-
darczy). W  konsekwencji działania wielkich korporacji energetycznych nie 
idą w parze z celami nakreślonymi przez wizję solidarnej polityki wspólno-
towej. Interes ponadnarodowego bezpieczeństwa energetycznego jest nadal 
zbyt abstrakcyjny w  konfrontacji z  interesem ekonomicznym narodowych
czempionów.

4) Dotychczas państwom nie udało się stworzyć zachęt do kształtowania stra-
tegii biznesowych koncernów energetycznych z uwzględnieniem uwarunko-
wań wspólnotowych. Komisja osiągnęła jednak pierwszy krok do koordynacji 
zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej przez obowiązek informowa-
nia o  zawieranych umowach dostaw surowców energetycznych. W  dłuższej 
perspektywie rozwój tego typu rozwiązań ograniczy indywidualne podejście 
koncernów do określania warunków współpracy. Niechęć do dzielenia się 
decyzyjnością państwowych elit politycznych poszczególnych krajów człon-
kowskich UE w  tej wrażliwej dziedzinie oraz interesy lobby energetycznego 
uniemożliwiają występowanie UE jako jednego podmiotu kontraktów handlo-
wych. Skłonienie europejskich koncernów energetycznych do zaangażowania 
się w paneuropejskie projekty dywersyfi kacji dostaw (TEN-E) uwiarygodniło-
by postawę politycznych ośrodków decyzyjnych.

5) W zewnętrznym wymiarze wspólnotowej polityki energetycznej ścierają się 
odmienne wizje jej rozwoju: pierwsza – wspólnotowa – oparta na mechani-
zmach rynkowych (markets & institutions), oraz druga – geopolityczna (re-
gions & empire). Kraje różnią się w wizjach sposobu zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego Wspólnoty, a rozdźwięk ten jest widoczny w podejściu 
instytucji europejskich. O  ile KE jest zwolennikiem podejścia rynkowego, 
o tyle Rada konserwuje niechęć państw do dzielenia się decyzyjnością w tej 
wrażliwej dziedzinie. Państwa członkowskie są powściągliwe w przekazywaniu 
na poziom wspólnotowy kontroli nad własnymi sektorami energetycznymi,
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które z natury mają strategiczny charakter, determinując bezpieczeństwo eko-
nomiczne kraju i konkurencyjność gospodarki. Państwa przyjmują podejście 
realistyczne, zachowując prymat współpracy międzyrządowej.

6) UE poszukuje płaszczyzny prawnomiędzynarodowej, na której mogłaby ure-
gulować energetyczne relacje z Rosją. Pomimo silnej współzależności istnieje 
olbrzymia rozbieżność stanowisk (szczególnie w odniesieniu do trzeciego pa-
kietu energetycznego). Rosja nie akceptuje unijnych zasad konkurencji UE, 
uznając, że swoboda tranzytu pozbawia Gazprom kontroli nad przesyłem 
gazu i jest zdecydowanie wbrew jego interesom. Spełnienie oczekiwań Rosji 
jest niemożliwe, tak jak mało realne jest, by Rosja zaakceptowała wszystkie 
wymagania UE. Dlatego obie strony muszą dążyć do wypracowania nowego 
porozumienia, które będzie odzwierciedlać lepszą równowagę wzajemnych 
interesów.

7) W konsekwencji utrzymywania specjalnych relacji z Rosją polityce UE bra-
kuje wiarygodnej spójności. Działania państw Unii z  Rosją można oceniać 
przez pryzmat koalicji współzawodnictwa, czyli gry podmiotów politycznych, 
które mają własne interesy. Rywalizacja tych dwóch grup z tego samego źródła 
na tym samym obszarze geografi cznym koalicji międzynarodowych koncen-
truje się głównie na strategicznych interakcjach pomiędzy graczami. Jej prze-
słanki mają podłoże gospodarcze.

8) Utrzymywanie przez niektóre państwa członkowskie (Niemcy, Włochy, Fran-
cja) specjalnych relacji z  Rosją hamuje postęp w  poszerzeniu kompetencji 
wspólnotowych w zewnętrznym wymiarze polityki energetycznej. W ten spo-
sób energetyka stała się częścią geopolityki zarówno Rosji, jak i niektórych 
państw członkowskich. W  bliskiej przyszłości w  relacjach energetycznych
UE – Rosja będzie się utrzymywać status quo, chyba że Rosja przez nieprze-
widywalne działania da impuls do głębszej koordynacji mechanizmów współ-
działania, tak jak to się działo po kryzysach gazowych w  ubiegłych latach. 
Dlatego w najbliższym czasie bardziej należy spodziewać się rozwoju mecha-
nizmów reagowania kryzysowego aniżeli mechanizmów zbiorowych zaku-
pów gazu ziemnego.

9) Europejska polityka energetyczna jest wciąż w  procesie tworzenia – in the 
making. W wymiarze zewnętrznym nadal polityka energetyczna to 27 odręb-
nych polityk. Komisja dąży do europeizacji relacji energetycznych z dostaw-
cami z państw trzecich, zwłaszcza z Rosją, tak by polityka energetyczna stała 
się wspólna, a nie była tylko synergią polityk energetycznych poszczególnych 
krajów członkowskich.

10) Komisja osiągnęła istotny postęp w  budowie wewnętrznego rynku energii, 
a rozwój infrastruktury wewnętrznej będzie działać jako stymulator silniejszej 
integracji polityki zewnętrznej. W ten sposób pogłębienie wewnętrznego wy-
miaru polityki energetycznej może w przyszłości doprowadzić do przelania 
się kompetencji wspólnotowych na wymiar zewnętrzny.



8. Francja wobec architektury zewnętrznej polityki 
energetycznej UE

8.1. Francuska wizja zewnętrznego wymiaru polityki
energetycznej UE

Francja wraz z  Niemcami i  Wielką Brytanią jest uważana za jednego z  najbar-
dziej wpływowych aktorów we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa 
(WPZiB) UE. Cechą charakterystyczną francuskiej polityki energetycznej jest 
dążenie do niezależności przez zmniejszenie zależności importowej i utrzymanie 
narodowej suwerenności, co wynika z szeroko rozwiniętego programu energety-
ki jądrowej. Inwestycje w park nuklearny często były przywoływane jako główny 
czynnik ograniczający zobowiązanie tego kraju do wspólnej europejskiej strategii 
energetycznej. Gdy jednak perspektywa polityki energetycznej UE stawała się co-
raz bardziej nieuchronna, Francja zdecydowała się aktywnie wpływać na jej kształt.

24 stycznia 2006 roku rząd premiera Dominique’a de Villepina zaprezento-
wał na Radzie Ecofi n memorandum w  sprawie ożywienia europejskiej polityki 
energetycznej z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. W dokumencie pod-
kreślono potrzebę właściwej równowagi między trzema celami polityki energe-
tycznej: bezpieczeństwem dostaw, poszanowaniem środowiska oraz lokalną i glo-
balną konkurencyjnością. Francja wskazała na potrzebę zintegrowania polityki 
energetycznej, równocześnie podkreślając, że nawet jeśli na poziomie europej-
skim energetyka pozostaje „sektorem kompetencji dzielonych”, każde państwo 
członkowskie zachowuje swobodę wyboru w zakresie sposobów produkcji ener-
gii, ustanawiania cen, wprowadzenia zmian w realizowanej polityce energetycz-
nej czy w zakresie sposobu działania na jednolitym rynku jego poszczególnych 
uczestników1. Francja opowiedziała się za współpracą na poziomie europejskim 

1  Mémorandum de la France pour une relance de la politique énergétique européenne dans une 
perspective de développement durable, janvier 2006, Paris, Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer, s. 2.
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w zakresie wymiany energii i jej źródeł (elektrycznej, gazu) i wezwała do koordy-
nacji polityk energetycznych państw członkowskich opartych na perspektywicz-
nych planach energetycznych oraz modelowaniu równowagi zapotrzebowania 
(popytu) na poziomie europejskim, tak by2:

– każdy kraj członkowski nakreślił prospektywny plan energetyczny, obej-
mujący prognozy średnio- i długoterminowego zarządzania popytem i po-
dażą, a także określił środki sprostania zapotrzebowaniu zarówno w zakre-
sie produkcji krajowej oraz importu, jak i w odniesieniu do emisji CO2,

– UE zbadała możliwość wieloletniego programowania niezbędnych inwesty-
cji dla produkcji, transportu, magazynowania, biorąc pod uwagę ich wpływ 
na środowisko, jednocześnie wprowadzając w życie mechanizmy rynkowe 
zezwalające na decentralizację zachęt inwestycyjnych w moce produkcyjne,

– UE utworzyła centrum koordynacji wymiany informacji między krajami 
członkowskimi w zakresie zarządzania infrastrukturą przesyłu energii oraz 
zachęcała do rozwoju połączeń transgranicznych przesyłu energii elek-
trycznej,

– UE doprowadziła do zharmonizowania kompetencji europejskich regula-
torów w celu poprawy homogeniczności europejskiego rynku energii elek-
trycznej i gazu,

– UE włączyła bezpieczeństwo dostaw i  kryteria wpływu na środowisko 
(wskaźnik energy intensity i emisja CO2) do oceny działania rynków.

W zakresie zapewnienia dostaw ropy Francja wezwała do rozwoju współpra-
cy z głównymi producentami – jako elementu strategii dywersyfi kacji dostaw – 
oraz z najważniejszymi konsumentami (technologie efektywności energetycznej). 
W tym celu Francja proponuje wzmocnienie dialogu energetycznego UE z Rosją, 
Ukrainą, krajami OPEC, krajami śródziemnomorskimi, Chinami i Indiami. Fran-
cja zaproponowała, by stałym elementem tych dialogów był komponent energe-
tyczno-klimatyczny3.

W zakresie zapewnienia dostaw gazu ziemnego Francja wbrew polityce li-
beralizacji lansowanej przez Komisję Europejską zadeklarowała potrzebę utrzy-
mania kontraktów długoterminowych z  poszanowaniem zasad konkurencji, by 
przeciwdziałać ryzyku zakłóceń dostaw. Umowy długoterminowe są niezbędne 
dla rentowności rozbudowy infrastruktury przesyłu gazu. Francja podkreśla, że 
zliberalizowany rynek nie wystarczy, by zapewnić płynność przepływu energii 
i bezpieczeństwo dostaw w sytuacji braku fi zycznych możliwości transportu co-
raz bardziej oddalonych źródeł energii4. Dywersyfi kacja źródeł zaopatrzenia i za-
pewnienie dostaw na oczekiwanym poziomie wymaga rozwoju nowych połączeń 

2  Ibidem, s. 4; por. French Memorandum for revitalising European energy policy with a  view 
to sustainable development, Council of the European Union, Brussels, 26 January 2006 (OR. fr) 
5724/06, s. 4.

3  French Memorandum for revitalising..., s. 17.
4  Mémorandum de la France pour une relance..., s. 11.
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dostaw gazu dla państw europejskich i  terminali LNG. Francja zaproponowała, 
by europejska polityka w sektorze gazowym sprzyjała fi nansowaniu niezbędnych 
inwestycji w omawianym zakresie. Jednocześnie Francja zachęciła do wznowienia 
negocjacji między UE a Rosją w sprawie uregulowania zasad swobodnego tran-
zytu w świetle założeń traktatu Karty Energetycznej. W memorandum zawarto 
też propozycję, by Unia rozważyła w scenariuszach energetycznych obejmujących 
planowane technologie nieemisyjne możliwość włączenia energii jądrowej jako 
jednego ze źródeł energii gwarantujących bezpieczeństwo dostaw i sprzyjających 
walce ze zmianami klimatu5.

Francja zachęca do zastąpienia paliw kopalnych odnawialnymi źródłami ener-
gii oraz postuluje większe zaangażowanie się Unii w upowszechnienie inicjatyw 
energetyczno-klimatycznych w zewnętrznych działaniach, między innymi przez 
wsparcie w krajach rozwijających się mechanizmów czystego rozwoju (CDM).

Kontynuując zarysowane postulaty, prezydent Chirac w trakcie szczytu Rady 
Europejskiej w Brukseli 23–24 marca 2006 roku wskazał na potrzebę oparcia po-
lityki energetycznej UE na trzech fundamentach6:

– bezpieczeństwie dostaw,
– zgodności z polityką przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
– konkurencyjności (zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw).
Problem zapewnienia stabilnych dostaw surowców energetycznych został 

również ujęty w opublikowanej w czerwcu 2008 roku Białej Księdze (Livre Blanc 
sur la défense et la sécurité nationales) w  sprawie obronności i  bezpieczeństwa 
państwa. Francja wskazała, że zagrożenie zewnętrzne (na przykład brak dostaw 
energii) determinuje bezpieczeństwo wewnętrzne, i zadeklarowała, że „(...) będzie 
wspierać lepszą koordynację polityk, które są aktualnie prowadzone głównie na 
poziomie krajowym. Ta koordynacja obejmuje zarówno zabezpieczenia dostępu 
do surowców strategicznych jako źródeł energii, jak i bezpieczeństwo i ochronę 
infrastruktury (…) na obszarze UE”7.

W Białej Księdze Francja określiła, że sprawy polityki energetycznej należą 
do dziedziny polityki bezpieczeństwa i  obrony, kreśląc mapę najważniejszych 
wyzwań geoenergetycznych UE8. Wskazała jednocześnie na potrzebę ochrony 
tranzytu zasobów energetycznych, by uniknąć zakłóceń ich dostaw, które mogą 
prowadzić do osłabienia bezpieczeństwa państwa9, w  ten sposób podnosząc do 
najwyższej rangi sprawę dostaw surowców energetycznych. 

5  Ibidem, s. 12.
6  J. Chirac, Déclaration sur les priorités de la politique énergétique de l’Union européenne,

à Bruxelles (Belgique), Conseil européen, Bruxelles, 23–24 mars 2006, http://discours.vie-publique.
fr/notices/067001141.html (dostęp: 10.07.2010).

7  Défense et Sécurité nationale Le Livre Blanc, Odile Jacob/La Documentation Française, juin 
2008, s. 96–97.

8 Ibidem, s. 97–98.
9  Por. A. Pointvogl, Perceptions..., s. 5709.
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Problem bezpieczeństwa energetycznego UE stanowił jeden z  priorytetów 
francuskiej prezydencji w Radzie UE (1 lipca – 31 grudnia 2008 roku). Dokument 
przedstawiony na posiedzeniu Rady Ministrów 21 maja 2008 roku wskazał na trzy 
obszary warunkujące umocnienie bezpieczeństwa energetycznego Unii10: 

1) kontrolę zużycia energii, 
2) ustanowienie zunifi kowanej przestrzeni energetycznej w  UE: zapewnie-

nie swobodnego przepływu energii w Europie, niezbędnej infrastruktury 
i przeciwdziałanie kryzysom przerw w dostawach,

3) mówienie jednym głosem: Europa musi znaleźć wspólny język do dyskusji
z głównymi dostawcami, krajami tranzytowymi w sprawie dostaw długo-
terminowych.

W katalogu celów znalazł się też postulat wspólnego przewidywania i zapobie-
gania kryzysom w zaopatrzeniu przez wdrożenie planów awaryjnych w każdym 
kraju i opracowanie niezbędnych wspólnotowych systemów zarządzania kryzy-
sowego. Deklarowane cele nie zawsze jednak znajdowały potwierdzenie w real-
nej polityce Francji. Dziwi bowiem, że w 2006 roku Francja (wraz z Niemcami) 
odrzuciła zaproponowany przez Polskę pakt solidarności energetycznej11. Dodat-
kowo francuska prezydencja wbrew zapowiedziom nie odnotowała konkretnych 
postępów w zakresie rozwoju zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej (na 
przykład sprawa transkaspijskiego korytarza energetycznego i projektu Nabucco 
zostały przekazane kolejnym prezydencjom)12.

Kolejnym dokumentem, który dobrze obrazuje stanowisko Francji wobec 
zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE, jest odpowiedź władz fran-
cuskich z 21 lutego 2011 roku na kwestionariusz Komisji Europejskiej odnośnie 
do zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE (por. tab. 15)13. W tym do-
kumencie Francja opowiada się za rozwojem wspólnego podejścia w  zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego i  dostaw, zastrzega jednak, że zawarcie umów 
dwustronnych o dostawy w dziedzinie energii należy do wyłącznych kompetencji 
krajowych, i dostrzega znaczenie koncernów energetycznych jako podstawowych 
graczy w zapewnieniu dostaw do UE opartych na klarownej współpracy z przed-
siębiorstwami zewnętrznymi.

10  J.H. Keppler, S. Méritet, K.K. Notz, Les relations franco-allemandes..., s. 35–36.
11  Por. O. Geden, C. Marcelis, A. Maurer, Perspectives for the European Union’s External Energy 

Policy. Discourse, Ideas and Interests in Germany, the UK, Poland and France, Working Paper FG 1, 
17, 2006, s. 24.

12  M. Lefebvre, An Evaluation of the French EU Presidency, Real Instituto Elcano, ARI 43/2009.
13  Public Consultation Document: Th e External Dimension of the EU Energy Policy, EC, http://

ec.europa.eu/energy/international/consultations/doc/20110221_consultation_document.pdf 
(dostęp: 20.09.2012). Komisja zainicjowała konsultacje w dniu 21 grudnia 2010 r. odnośnie do ze-
wnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE, które zakończyły się w marcu 2011 r., po czym KE 
przedstawiła plan działań w UE w zakresie energii do 2050 roku.
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Tabela 15. Główne założenia stanowiska Francji wobec zewnętrznego wymiaru polityki energe-
tycznej UE (luty 2011)

1) Francja opowiada się za pragmatyczną polityką zagraniczną, rząd wzywa do większej 
integracji w obszarze energetycznym przez umowy o partnerstwie i współpracy między 
UE a jej sąsiadami. Francja opowiada się za bliższymi konsultacjami i współpracą 
pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Energii w KE a Europejską Służbą Działań 
Zewnętrznych, w celu zarządzania dyplomacją UE. Francja popiera ustanowienie 
mechanizmu konsultacji państw członkowskich przed posiedzeniami Komisji 
z państwami trzecimi i pełną przejrzystość wyników rozmów.

2) Władze francuskie opowiadają się za rozwojem stosunków z Rosją na zasadzie 
partnerstwa opartego na wzajemności. Istotnym elementem powinna być defi nicja 
prawnych ram ochrony dla inwestycji opartych na przejrzystości i wzajemności 
(uregulowanie dostępu do rynku rosyjskiego).

3) Francja wspiera stanowisko UE w promowaniu rozszerzenia wspólnotowych regulacji 
prawnych na bezpośrednich sąsiadów w zakresie regulacji rynku i standardów ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa (zwłaszcza nuklearnego).

4) Francja opowiada się za „eksportem” standardów bezpieczeństwa jądrowego przez 
promocję międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa, mając nadzieję,
że regulacje europejskie staną się wyznacznikiem norm światowych.

5) Francja rozpoznaje różnicę w stopniu integracji z krajami położonymi na wschodzie 
kontynentu europejskiego i na południu w basenie Morza Śródziemnego. Francja uważa 
promocję zielonej energii wśród sąsiadów UE jako konieczność i podkreśla znaczenie 
„Śródziemnomorskiego Planu Słonecznego” jako fl agowego projektu Unii
dla Śródziemnomorza. 

6) Francja podkreśla konieczność wsparcia działań europejskich przedsiębiorstw 
energetycznych w tych krajach, które są głównymi dostawcami energii w Europie (między 
innymi przez określenie ram ochrony prawnej inwestycji).

7) Francja wspiera rozwój wszystkich projektów zewnętrznej infrastruktury, które mogą 
przyczynić się do dywersyfi kacji szlaków i źródeł dostaw. Francja ofi cjalnie opowiada się 
za rozwojem korytarza południowego z Azji Środkowej.

8) Francja sprzyja możliwości ustanowienia umów dostaw wspólnych dla wszystkich państw. 
Jednocześnie zamierza dokładnie zbadać proponowane mechanizmy koordynacji, 
ale przypomina, że zawieranie umów dwustronnych w dziedzinie energii należy
do kompetencji wyłącznie krajowych.

9) Francja uważa przedsiębiorstwa energetyczne za najważniejszych graczy w realizacji 
europejskiej polityki energetycznej w tym zapewnieniu dostaw, a ścisła współpraca 
z głównymi operatorami jest niezbędna dla wzmocnienia europejskiej polityki 
energetycznej (na przykład ustanowienia wspólnych umów na dostaw).

10) Francja podkreśliła wagę poszanowania autonomii uczestników rynku oraz poufności 
i nienaruszalności umów między operatorami europejskimi i tymi spoza Europy, zgodnie 
z istniejącym prawem wspólnotowym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Note des autorites françaises, Réponse des autorités françaises à la 
consultation publique de la Commission européenne sur la dimension extérieure de la politique énergétique de 
l’Union européenne, février 2011, Le Secrétariat général des aff aires européennes, SGAE, http://www.sgae.gouv.fr/
webdav/site/sgae/shared/04_Consultations_publiques/201104/20110216_ReponseFR_Dimension_exterieure_
politique_energetique.pdf (dostęp: 20.09.2012).
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że Francja sprzyja koordynacji polityki 
energetycznej na poziomie wspólnotowym, aczkolwiek nie chce, by Unia ogra-
niczyła swobodę krajów członkowskich w  zawieraniu umów dostaw energe-
tycznych, opierając się na indywidualnych porozumieniach. Preferencje Francji 
ograniczają się do koordynacji polityki państw członkowskich wobec dostawców 
z państw trzecich. Taka postawa wynika z przekonania o istotnej roli Unii w za-
pewnieniu transmisji europejskich norm i zasad wspólnego rynku na zewnątrz 
Wspólnoty (na przykład na podstawie Traktatu o  Wspólnocie Energetycznej), 
co zapewniłoby swobodny przepływ gazu. Wyraża też ograniczone zaufanie wo-
bec zdolności UE do zapewnienia stabilnych dostaw, dlatego decydującą rolę 
przypisuje europejskim koncernom energetycznym14. Taki model jest forsowa-
ny zarówno wobec Rosji, jak i krajów śródziemnomorskich. Francja przekonu-
je o  potrzebie fi nansowego wsparcia przez UE realizacji projektów energetycz-
nych połączeń infrastrukturalnych (na przykład Śródziemnomorskiego Planu
Słonecznego).

8.2. Strategiczne kierunki i praktyka polityki energetycznej 
Francji

8.2.1. Znaczenie Zasobów Dalekiej Północy dla bezpieczeństwa 
energetycznego Francji 

Francuskie koncerny są mocno zaangażowane w projekty współpracy na Dale-
kiej Północy, przy czym kierunek ten ma bardziej podłoże handlowe w przeci-
wieństwie do kierunku południowego mającego podłoże polityczne, wynikają-
ce z historycznej obecności Francji w basenie Morza Śródziemnego. Francja jest 
czwartym co do wielkości rynkiem zbytu dla Norwegii (w tym ropy naft owej 
i gazu)15. Większość importu to gaz, w tym ten w postaci LNG. System transpor-
tu gazu ziemnego z norweskiego szelfu kontynentalnego obejmuje sieć gazocią-
gów, spośród których gazociąg Franpipe (840 km, otwarty w 1998 roku), jeden 
z najdłuższych podmorskich gazociągów na świecie, tłoczy gaz ze złóż na Morzu 
Północnym do francuskiej Dunkierki16. Norweski Gassled jest właścicielem 65% 
udziałów w terminalu, a GDF-Suez pozostałych 35%.

14  Por. O. Geden, C. Marcelis, A. Maurer, Perspectives..., s. 22.
15  Les relations économiques bilatérales France – Norvège, Ambassade Royale de Norvège, http://

www.norvege.no/News_and_events/policy/relationseconomiques (dostęp: 22.09.2012).
16  T. Młynarski, Bezpieczeństwo..., s. 159–160. 
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GDF-Suez oraz koncern Total są obecne i dążą do zwiększenia swojej obec-
ności na Morzu Północnym. GDF-Suez E&P Norge jest w  całości spółką za-
leżną GDF-Suez i  działa w  Norwegii od 2001 roku (poszukiwanie, eksploata-
cja, transport ropy naft owej i  gazu na Norweskim Szelfi e Kontynentalnym)17. 
W  2001 roku GDF nabył udziały w  polu gazowym Njord (20%), a  surowiec 
pierwszy raz popłynął w grudniu 2007 roku (w 2011 roku udział został zwięk-
szony do 40%)18. GDF-Suez posiada także 20% udziałów w projekcie wydobycia 
ropy naft owej „Hyme”. W  2003 roku GDF-Suez E&P Norge nabył 30% udzia-
łów w polu gazowym Gjøa na Morzu Północnym19. W latach 2004 i 2008 fi rma 
Gaz de France Norge otrzymała licencje poszukiwawcze na Morzu Północnym 
w  obrębie kilku pól gazowych, między innymi Draugen (70%). Koncerny To-
tal E&P Norge (25%) oraz GDF-Suez E&P Norge (12%) są także udziałowcami 
trzech licencji wydobycia gazu ze złoża Snøhvit w Morzu Barentsa. W  sumie 
GDF-Suez E&P Norge posiada ponad 40 licencji poszukiwawczo-wydobyw-
czych (głównie gazu ziemnego) na Morzu Barentsa, Morzu Północnym i Morzu
Norweskim20.

Znacznie większe wpływy francuskie koncerny mają w  Afryce Północnej. 
Francja posiada tradycyjnie bliskie więzi z dostawcami z  tego regionu, głównie 
ze względu na bliskość geografi czną i  kolonialną przeszłość. Nakreślona przez 
Charles’a de Gaulle’a polityka wobec krajów arabskich i basenu Morza Śródziem-
nego, obejmująca prymat interesów gospodarczych i podtrzymanie historycznych 
związków, jest kontynuowana przez kolejne rządy V Republiki. Francja stara się 
utrzymać historyczne wpływy i znaczącą rolę w basenie Morza Śródziemnego, tak 
by stać się regionalnym liderem21.

Region Morza Śródziemnego wobec rosnących potrzeb energetycznych UE 
jest obszarem coraz większego zainteresowania Wspólnoty i jej strategii, w odróż-
nieniu jednak od jasnej wizji integracji Wschodu UE nie ma takiego modelu dla 
krajów Południa. Jednocześnie sytuacja polityczna krajów południowego brzegu 
Morza Śródziemnego szczególnie w kontekście protestów społecznych i konfl ik-
tów zapoczątkowanych w połowie grudnia 2010 roku (nazwanych Arabską Wio-
sną) jest źródłem potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 
Potwierdza to francuska Biała Księga na temat obrony i bezpieczeństwa narodo-
wego z 2008 roku, według której obszar ten stanowi element „łuku strategicznej 
niestabilności” rozciągający się od Atlantyku przez Morze Śródziemne, Zatokę 
Perską po Róg Afryki i wybrzeża Południowej Azji, który obejmuje interesy stra-

17  GDF-Suez E&P Norge, http://www.gdfsuezep.no (dostęp: 10.10.2012).
18  Njord Gas Export Project. W 2001 r. GDF nabył od Texaco 21% udziałów w 12 licencjach 

poszukiwawczych na Morzu Północnym. 
19  Gjøa, www.gdfsuezep.no/en/About-us/Activities/Gjoa (dostęp: 22.09.2012). 
20  GDF-Suez E&P Norge License Portfolio, www.gdfsuezep.no (dostęp: 10.10.2012).
21  M. Delgado, France and the Union for the Mediterranean: Individualism versus Co-operation, 

Mediterranean Politics, Vol. 16, No. 1, s. 39–57, March 2011, s. 41. 
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tegiczne Francji22. Z perspektywy UE istnieją dwa główne powody rozwijania ści-
słej współpracy między Unią a krajami basenu śródziemnomorskiego w sektorze 
energetycznym. Są to:

– stosunkowa bliskość geografi czna Europy Południowej i łatwiejszy tranzyt 
surowców w porównaniu z regionami, takimi jak Zatoka Perska czy Azja 
Środkowa, 

– bogate zasoby ropy naft owej i gazu ziemnego gwarantujące rentowność in-
westycji i stabilne dostawy do UE23.

Partnerstwo UE – Afryka (EU – Africa partnership), zapoczątkowane na szczy-
cie w Kairze w kwietniu 2000 roku, ma na celu podwojenie zdolności przepusto-
wości interkonektorów gazu ziemnego i zwiększenie afrykańskiego eksportu do 
Europy24. Szczególną rolę węzła energetycznego odgrywa Algieria, drugi po Rosji 
dostawca gazu do UE25.

Francja, zainteresowana pogłębieniem obecności UE w regionie, stara się prze-
konać, że Afryka Północna, która zapewnia prawie 20% importu europejskiego 
gazu ziemnego i ponad 15% importu ropy naft owej, powinna zostać umieszczona 
w sercu energetycznych strategii UE w ramach szerszych relacji euro-środziem-
nomorskich. Impulsem do zacieśnienia kooperacji miała być francuska inicjatywa 
Unii dla Śródziemnomorza, a w jej ramach projekt Th e Mediterranean Solar Plan26.

8.2.2. Koncepcje i współpraca energetyczna w basenie
Morza Śródziemnego

8.2.2.1. Unia dla Śródziemnomorza – wizja i realizacja

Pomysł l’Union pour la Méditerranée (UPM), wpisując się w Proces Barceloń-
ski i opierając na jego dorobku, miał na celu pogłębić dotychczasową współpra-
cę energetyczną i  ożywić ją w  nowych obszarach odnawialnych źródeł energii. 
Francji udało się przekonać pozostałe państwa (początkowo niechętne porzuce-
niu Procesu Barcelońskiego) do potrzeby ożywienia Euro-Śródziemnomorskiego 

22  Défense et sécurité nationale. Livre blanc..., s. 314–315; por. S. Parzymies, Bezpieczeństwo 
i współpraca w regionie Morza Śródziemnego. Wielkie wyzwanie dla Europy, Stosunki Międzynaro-
dowe, nr 3–4, 2009, s. 1–13, 17; T. Młynarski, Strategia i koncepcje bezpieczeństwa Francji w XXI w.
[w:] Europejska polityka bezpieczeństwa i  integracji, K. Budzowski (red.), Ofi cyna Wydawnicza 
AFM, Kraków 2010, s. 164–165.

23  A.G. Kagiannas, D.Th . Askounis, K. Anagnostopoulos, J. Psarras, Energy policy assessment 
of the Euro-Mediterranean Co-operation, Energy Conversion and Management 44, 2003, s. 2668.

24  EU-Africa partnership, http://europa.eu/legislation_summaries/development/african_ca-
ribbean_pacifi c_states/r12106_en.htm (dostęp: 11.10.2012).

25  T. Młynarski, Bezpieczeństwo..., s. 143–145.
26  Identifi cation Mission for the Mediterranean Solar Plan, Final Report, January 2010, Th e pro-

ject is funded by the European Union, http://ec.europa.eu/energy/international/international_co-
operation/doc/2010_01_solar_plan_report.pdf (dostęp: 15.06.2011).
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Partnerstwa27. W ten sposób francuska dyplomacja wprowadziła nowe zasady re-
lacji w basenie Morza Śródziemnego, które zostały nakreślone w trakcie przemó-
wień Nicolasa Sarkozy’ego: 

– w  Tulonie – wystąpienie kandydata na prezydenta (7 lutego 2007 roku), 
propozycja Unii dla Śródziemnomorza,

– w Tangerze (23 października 2007 roku) – ofi cjalna propozycja wprowa-
dzenia w życie Unii dla Śródziemnomorza,

– w Dakarze (26 lipca 2007 roku) – wystąpienie na temat specjalnych relacji 
między Francją i Afryką,

– w Paryżu (13 lipca 2008 roku) – ofi cjalny start UPM.
W polityce śródziemnomorskiej Francji propozycja Sarkozy’ego nie była zu-

pełnie nowa, już bowiem w czasie prezydentury Mitterranda promowane były: 
Forum Sródziemnmorskie czy proces „5+5” (Algieria, Libia, Mauretania, Ma-
roko, Tunezja oraz Francja, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania)28. Prezydent
Jacques Chirac skonkretyzował francuską wizję w czasie słynnego wystąpienia na 
Uniwersytecie w Kairze (8 kwietnia 1996 roku), gdzie mówił o „ambicji Francji 
w zbudowaniu nowego partnerstwa wokół morza, nad którym narodziły się dwie 
wielkie cywilizacje, które muszą lepiej się poznać i zrozumieć”29.

W podobnym duchu wypowiadał się Sarkozy, sugerując, że przyszłość Europy 
rozgrywa się na Południu. W Rzymie, na spotkaniu w grudniu 2007 roku (Rome 
Call) między Hiszpanią, Francją i Włochami ustalono, że Proces Barceloński i poli-
tyka sąsiedztwa „pozostaną w centrum partnerstwa miedzy UE i partnerami śród-
ziemnomorskimi”, a projekt przyszłej UPM będzie się opierał na zasadzie współ-
pracy, nie zaś integracji. W  tym kształcie inicjatywa została poddana akceptacji 
Rady UE jako Proces Barceloński. Unia dla Morza Śródziemnego (19–20 czerwca 
2008 roku)30. Zdobywając przychylność Rady Europejskiej, w dniach 13–14 lip-
ca 2008 roku pod kopułą Grand Palais w Paryżu zgromadzeni 43 szefowie państw 
i  rządów z  Europy, północnej Afryki i  Bliskiego Wschodu (i reprezentanci Ligi 
Arabskiej) powołali ofi cjalnie Unię dla Regionu Morza Śródziemnego (ang. Union 
for the Mediterranean, fr. Union pour la Méditerranée), jako wielostronne forum 
współpracy regionalnej mające wzmocnić Proces Barceloński, który dotąd był 
głównym instrumentem w stosunkach euro-śródziemnomorskich.

27  Euro-Mediterranean Partnership lub Proces Barceloński, zainaugurowany pod koniec listo-
pada 1995 r. w Barcelonie z państwami południowo- i wschodniośródziemnomorskimi (Algieria, 
Cypr, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Malta, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja i Turcja), miał promo-
wać integrację gospodarczą i demokratyczne reformy w regionie.

28  J.-F. Daguzan, France’s Mediterranean Policy: Between Mythsand Strategy, Journal of Contem-
porary European Studies, Vol. 17, No. 3, s. 387–400, December 2009, s. 394.

29  J. Chirac, Discours sur la coopération culturelle, économique et technologique avec l’Egypte, 
sur la politique arabe de la France, sur la consolidation de la paix, et le développement économique du 
Proche-Orient, Le Caire le 8 avril 1996.

30  European Council 19/20 June 2008, Presidency Conclusions, 11018/1/08, Brussels, 17 July 2008.
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Celem aktywizowania i  koordynowania inicjatyw realizowanych w  ramach 
UMP prezydent Francji powołał 14 listopada 2008 roku nową instytucję Mission 
interministérielle de l’Union pour la Méditerranée31. Nowa formuła współpracy 
z  krajami regionu miała zapewnić umocnienie pozycji Francji w  akwenie śród-
ziemnomorskim32. Sarkozy przede wszystkim był zainteresowany korzyściami 
ekonomicznymi, które miały przynieść nowe relacje (chłonne, bogate w ropę rynki 
zbytu) i partnerstwem handlowym z bogatymi w zasoby naturalne krajami. Fran-
cja miała być pierwszym krajem spośród państw członkowskich UE, wchodzących 
na te rynki i najważniejszym partnerem współpracy gospodarczej. W swojej książ-
ce Témoignage Sarkozy napisał: „Uważam za niezbędne ułożenie na nowo tradycyj-
nych relacji gospodarczych, [by] „poprowadzić je w kierunku silnego wzrostu”33. 
Sarkozy uważał, że wpływy francuskie w basenie Morza Śródziemnego są kluczo-
we dla bezpieczeństwa, energii i handlu, a Unia dla Śródziemnomorza, jako nowa 
formuła, zapewni „promieniowanie” francuskich idei i wartości34.

UPM była postrzegana jako próba narzucenia przez Francję swojego mode-
lu budowania relacji z krajami basenu Morza Śródziemnego. Koncepcja wywo-
łała zdenerwowanie szczególnie w Niemczech oraz w Hiszpanii, która obawiała 
się zmarginalizowania własnej roli w Procesie Barcelońskim. W założeniu UPM 
miała stanowić nowe zinstytucjonalizowane forum współpracy UE – Afryka Pół-
nocna, a dla Francji miała być okazją do skuteczniejszego wpływania na decyzje 
krajów śródziemnomorskich w zakresie gospodarki i bezpieczeństwa. Pierwotnie 
bowiem żadne z pozostałych mocarstw europejskich, jak Niemcy czy Wielka Bry-
tania, nie miały uczestniczyć w dyskusjach35. Początkowo plan Sarkozy’ego zakła-
dał przystąpienie do inicjatywy wyłącznie państw Unii położonych nad Morzem 
Śródziemnym, a dopiero interwencja kanclerz Niemiec Angeli Merkel spowodo-
wała rozszerzenie projektu na całą UE. 

8.2.2.2. Mediterranean Solar Plan – Śródziemnomorski Plan Słoneczny

Region śródziemnomorski ma ogromny, w  dużej mierze niewykorzystany, po-
tencjał w dziedzinie energii odnawialnych. Energetyka była ważnym elementem 
partnerstwa euro-śródziemnomorskiego już od konferencji w Barcelonie w 1995 
roku. Określenie – na trzeciej i czwartej ministerialnej euro-śródziemnomorskiej 
konferencji energetycznej (Euro-Mediterranean Conferences of Energy) w Atenach 

31  Décret no 2008-1188 du 14 novembre 2008 portant création de la mission interministérielle de 
l’Union pour la Méditerranée, http://www.legifrance.gouv.fr (dostęp: 3.09.2012).

32 B. Nabli, L’Union pour la Méditerranée: Le „boulet diplomatique” de Nicolas Sarkozy, IRIS, 
23.04.2012.

33  N. Sarkozy, Témoignage, XO Éditions, Paris 2006, s. 257.
34 Zmiana nazwy na Unia dla Śródziemnomorza (zamiast Unia Środziemnomorska) była wi-

docznym znakiem ewolucji stanowiska Francji.
35  Sarkozy invite la France et l’Europe à se tourner vers la Méditerranée, Agence France Presse, 

3.05.2007.
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(21 maja 2003 roku) i w Rzymie (1 grudnia 2003 roku) – priorytetów współpracy 
energetycznej oraz podjęcie się ich realizacji w latach 2003–2006 było istotnym 
krokiem do stworzenia zintegrowanego euro-śródziemnomorskiego rynku ener-
getycznego. W ramach zorganizowanego we wrześniu 2006 roku Euro-Mediterra-
nean Energy Forum (zapoczątkowanego w Brukseli 13 maja 1997 roku) rozważa-
no możliwości integracji regionalnych rynków energetycznych krajów Maghrebu 
i projekty niezbędnej infrastruktury energetycznej, w tym planu priorytetowych 
połączeń wzajemnych sieci elektrycznych i  gazowych36. Kolejna konferencja 
ministrów ds. energii państw członkowskich w Limassol na Cyprze 17 grudnia 
2007 roku uzgodniła priorytety współpracy energetycznej na nadchodzące lata 
w  ramach EUROMED37. KE w  ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (ENP) 
i  Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i  Partnerstwa (ENPI) wspierała liczne 
projekty współpracy w regionie z myślą o przyspieszeniu reform energetycznych. 
Celem stała się również harmonizacja norm i przepisów oraz integracja rynków 
energii Europy i krajów Afryki Północnej (na przykład MED-EMIP38, projekty 
MEDREG39) oraz kooperacja w  dziedzinie efektywności energetycznej i  odna-
wialnych źródeł energii (MED-ENEC Project).

Francja jest główną orędowniczką partnerstwa energetycznego w ramach Unii 
Śródziemnomorskiej40. Koncepcja UPM (która w kolejnych latach straciła swój 
pierwotny blask) stała się jedną z płaszczyzn rozwoju współpracy energetycznej 
z krajami regionu w zakresie zielonej energii w ramach fl agowego projektu Śród-
ziemnomorskiego Planu Słonecznego przyjętego przez 43 państwa UPM podczas 
jej inauguracyjnego szczytu w Paryżu41. Jego głównym celem jest przyspieszenie 
realizacji projektów energii odnawialnej i  efektywności energetycznej w  wielu 
krajach partnerskich basenu Morza Śródziemnego, a jego realizacji ma sprzyjać 
Dyrektywa UE o promowaniu odnawialnych źródeł energii (2009/28/EC)42. Pro-
jekt ma być współfi nansowany z unijnego instrumentu inwestycyjnego Th e Neigh-
bourhood Investment Facility (NIF)43, zarządzanego przez KE celem wsparcia pro-

36  Energy Commissioner Piebalgs welcomes the Euro-Mediterranean Energy Forum that takes 
place today in Brussels, Press Releases Rapid, 21.09.2006, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
06-1238_en.htm?locale=en (dostęp: 21.10.2012).

37  Ministerial declaration on the Euro-Mediterranean Energy Partnership..., 17 December 2007. 
Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED). Od 2007 r. wsparcie dla krajów Procesu Barceloń-
skiego jest udzielane z pozycji budżetowej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

38  Euro-Mediterranean Energy Market Integration.
39  Stowarzyszenie MEDREG wspiera współpracę między regulatorami zgromadzonymi w Eu-

ro-Mediterranean Energy Regulators.
40  S. Nies, At the speed of light?.., s. 101.
41  S. Doumblé-Billé, Défi s énergétiques..., s. 227.
42  Directive 2009/28/EE of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on 

the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing 
Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, L 140/16, 5.06.2009.

43  Promoting investment through the Neighbourhood Investment Facility (NIF), http://ec.europa.
eu/europeaid (dostęp: 10.09.2012). 



219Francja wobec architektury zewnętrznej polityki energetycznej UE

jektów współpracy między innymi w  sektorze energetycznym w  ramach Euro-
pejskiej Polityki Sąsiedztwa. Celem Planu Słonecznego jest zapewnienie 20 GW 
dodatkowej zdolności produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 
roku 2020 i rozwijanie infrastruktury transportowej potrzebnej do eksportowa-
nia części tej energii do Europy44. Śródziemnomorski Plan Słoneczny był drugim, 
obok wspieranego przez Niemcy, unijnym projektem rozmieszczenia elektrowni 
słonecznych w Afryce Północnej.

8.2.2.3.  Współpraca Francji w sektorze energetyki jądrowej z krajami Afryki Północnej

Unia Europejska rozwija porozumienia współpracy w ramach Partnerstwa Euro- 
-Śródziemnomorskiego w sektorze paliw konwencjonalnych (gaz, ropa) oraz zie-
lonych technologii, żaden natomiast z dokumentów strategicznych odnoszących 
się do partnerstwa UE – Afryka Północna nie zakłada rozwoju współpracy w sek-
torze cywilnej energetyki jądrowej (i nie zachęca do niej). Francja na tle konser-
watywnej postawy Europy wyłamuje się, prowadząc otwartą politykę promocji 
technologii jądrowych.

Wiele krajów na Bliskim Wschodzie wobec obaw o  wyczerpanie własnych 
zasobów paliw kopalnych jest zainteresowanych zastosowaniem nowego źródła 
energii45. Państwa arabskie, takie jak Libia, Tunezja, Algieria, Maroko czy Jorda-
nia, rozważają opcję atomową jako ważne źródło zapewnienia większej ilości prą-
du elektrycznego dla powiększających się społeczeństw46.

Tabela 16. Porozumienia i deklaracje współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania cywilnej 
energii jądrowej w pierwszym okresie urzędowania N. Sarkozy’ego pomiędzy Francją a krajami 
Afryki Północnej 

Algieria – umowa o współpracy jądrowej (grudzień 2007, czerwiec 2008), współpraca 
szkoleniowa i badawcza

Egipt – deklaracja cywilnej współpracy jądrowej (grudzień 2007)
Libia – memorandum i porozumienie cywilnej współpracy jądrowej (lipiec 2007, lipiec 2008)
Maroko – porozumienie cywilnej współpracy jądrowej (październik 2007)
Tunezja – porozumienie cywilnej współpracy jądrowej (kwiecień 2009)

Źródło: CEA.

Plany rozwoju energetyki jądrowej krajów Afryki Północnej stwarzają dla 
Francji, dla której sektor energetyki jądrowej stanowi koło zamachowe gospo-
darki, możliwość kooperacji handlowej (por. tab. 16). Współpraca z niestabilny-
mi politycznie krajami Afryki Północnej łączy się jednak z ryzykiem proliferacji 

44  Budowa elektrowni słonecznej w  pobliżu Hassi R’Mel na północy algierskiej Sahary oraz 
projekt Adrar-Aachen – obejmujący eksport energii słonecznej za pomocą linii wysokiego napięcia 
(High Voltage Direct Current – HVDC).

45  Th . Land, Th e Nuclear Arab World, Th e Middle East, February 2009.
46  P.A. Smith, Nuclear Energy Gains Ground in the Arab World, Th e Middle East, 401, 40, June 2009.
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technologii jądrowych do krajów niedopowiedzianych, co może kłócić się z wi-
zerunkiem Francji jako promotora wartości humanistycznych47. Najlepszym tego 
przykładem było podpisanie 25 lipca 2007 roku w Trypolisie protokołu ustaleń 
do umowy współpracy „dla rozwoju pokojowego wykorzystania energii jądrowej” 
i podtrzymanie przez Sarkozy’ego oferty współpracy złożonej byłemu libijskiemu 
przywódcy Muammarowi Kaddafi emu podczas jego wizyty w Paryżu w grudniu 
2007 roku (porozumienie podpisano w Paryżu 8 lipca 2008 roku)48. Sarkozy zna-
cząco zmienił swoją politykę wobec Libii dopiero po wybuchu Arabskiej Wiosny, 
gdy został liderem koalicji przeciwko reżimowi dyktatora. Taka zmiana potwier-
dziła pragmatyzm N. Sarkozy’ego w  polityce zagranicznej i  ambicje Francji do 
odgrywania roli regionalnego mocarstwa. 

8.3. Polityka zagraniczna Francji wobec Rosji w sektorze 
energetycznym

8.3.1. Historyczne tło relacji francusko-rosyjskich

Od 1991 roku w nowej rzeczywistości geopolitycznej stosunek Francji do Rosji 
systematycznie ewoluował w kierunku zacieśniania współpracy celem przeciw-
ważenia globalnych wpływów Stanów Zjednoczonych, jak również równowa-
żenia relacji niemiecko-rosyjskich. Francja, która obawiała się rosnącej pozycji 
zjednoczonych Niemiec w Europie, zdecydowała się aktywnie wspierać proces 
reform realizowanych przez prezydenta Borysa Jelcyna, w trakcie wizyty którego 
(w Paryżu 7 lutego 1992 roku) podpisano francusko-rosyjski traktat zastępujący 
francusko-radzieckie porozumienie o współpracy z 29 października 1990 roku 
z Rambouillet (nieratyfi kowane przez Francję)49. Rosja na początku lat 90. XX 
wieku poszukiwała poprzez dwustronne porozumienia możliwości ustanowienia 
nowego partnerstwa z krajami Zachodu, a Francja, jako ideologiczny i polityczny 

47  Zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z art. 29, art. 103 do art. 104 TEWEA projekty 
porozumień i umów z państwem trzecim są przekazywane KE.

48  Memorandum d’entente sur la coopération dans le domaine des applications pacifi ques de l’énergie 
nucléaire entre la France et la grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialist, 25.07.2007, http://
basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php (dostęp: 17.07.2012);
S. Laurent, Nucléaire. M. Sarkozy réécrit ses relations avec Kadhfai, Le Monde, 17 kwietnia 2012; 
S. Meunier, France and the Word, from Chirac to Sarkozy [w:] Developments in French Politics 4,
A. Cole, P. le Galès, J. Levy (red.), Palgrave Macmillan, 2008, s. 253.

49  Traité entre la France et la Russie, Paryż, 7.02.1992, http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-
php/util/documents/accede_document.php (dostęp: 20.07.2012); Décret n° 93-818 du 7 mai 1993 
portant publication du traité entre la France et la Russie, fait à Paris le 7 février 1992, JORF n° 112 du 
15 mai 1993.
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lider integracji europejskiej, posiadała wiele „kluczy” umożliwiających realizacje 
rosyjskich strategicznych celów w nowych warunkach geopolitycznych50. Wła-
dze Kremla poszukiwały możliwości ustanowienia nowego partnerstwa z Fran-
cją jako sprzymierzeńcem w zbliżeniu z UE, w której Paryż miał duże wpływy51. 
Podczas gdy Niemcy były dla Rosji głównie partnerem gospodarczym, Francja 
była wciąż niezastąpionym partnerem w obszarze militarnym i ważnym pomo-
stem w osiągnięciu strategicznych celów w Europie.

Po upadku ZSRR Rosja miała z  francuskiej perspektywy przede wszystkim 
odgrywać rolę w  stabilizacji otoczenia zewnętrznego WE/UE52. Wzajemne 
stosunki zintensyfi kowały się w  po 1998 roku na fundamencie trójstronnych 
rozmów zainaugurowanych na nieformalnym szczycie Chirac – Kohl – Jelcyn 
w  dniu 26 marca 1998 roku nieopodal Moskwy, z  zamysłem przyciągnięcia 
Rosji do Europy i  wsparcia wewnętrznych demokratycznych przemian w  tym 
państwie53. Przyjazne, bezpośrednie relacje między Jakiem Chirakiem i  Wła-
dimirem Putinem zostały przypieczętowane pięć lat później sprzeciwem „trój-
kąta” wobec anglo-amerykańskiej interwencji w Iraku. Dla prezydenta Chiraca 
Moskwa była strategicznym partnerem niezbędnym do realizacji jego koncepcji 
„świata wielobiegunowego”54. Cel ten okazał się ważniejszy niż przestrzeganie 
praw człowieka w Rosji55. Francuska elita polityczna była podzielona w ocenie 
współczesnej polityki Rosji i  samego prezydenta Putina. Jedni krytykowali go 
za nacjonalizm „Wielkiej Rosji”, proliferację wojskowych technologii jądro-
wych oraz ograniczanie swobód obywatelskich, drudzy postrzegali to państwo 
jako potężny rynek zbytu i  partnera na arenie międzynarodowej wykorzysty-
wanego do wzmocnienia własnej pozycji na poziomie globalnym56. Polityka 
Paryża wobec Moskwy była oparta na założeniu, że Rosja jest państwem de-
mokratyzującym się, a  równocześnie jest reżimem autorytarnym, ulegają-
cym regresji i  recesji gospodarczej. Paryż chciał budować strategiczne part-
nerstwo z  Rosją, ale ta działała na poziomie europejskim, transatlantyckim 
i  globalnym, co powodowało, że Francja stawała się dla Rosji ograniczonym
partnerem.

Polityka zagraniczna Francji prowadzona przez prezydenta Nicolasa Sar-
kozy’ego miała być bardziej realistyczna w stosunku do Rosji. Sarkozy prowadził 

50  J.M. Newton, Russia, France and the Idea of Europe, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003, 
s. 202–203. 

51  Ibidem, s. 203.
52  Ibidem, s. 206–207.
53  J.-C. Romer, Les relations franco-russes: entre symboles et réalités (1991–1999), „Annuaire 

français de relations internationales”, vol. 1, 2000, s. 443; Russian-French-German talks, President of 
Russia, 19.10.2010, http://eng.news.kremlin.ru/news/1167 (dostęp: 15.07.2012).

54  T. Gomart, La politique russe de la France: Fin de cycle?, Politique étrangère, 1/2007, s. 124.
55  Por. J. Eyal, French President Sarkozy visits Russia, International Security, Th e Royal United 

Services Institute (RUSI), 11.10.2007.
56  Por. T. Gomart, La politique russe de la France..., s. 125.
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politykę proamerykańską, co wpłynęło na ochłodzenie relacji Paryża z Moskwą57. 
Jeszcze w czasie kampanii wyborczej Sarkozy wypowiedział nieuprzejme słowa 
przeciwko Rosjanom, określając się jako „prezydent praw człowieka”, i odmówił 
podania ręki Putinowi, warunkując to radykalną zmianą jego polityki58. Z okazji 
spotkania z  korpusem dyplomatycznym w  sierpniu 2007 roku prezydent Sar-
kozy wypomniał Rosji dość brutalne użycie swoich aktywów, przede wszystkim 
ropy i gazu: „La Russie impose son retour sur la scène mondiale en jouant avec 
une certaine brutalité de ses atouts, notamment pétroliers et gaziers”59. W tym 
czasie dla Moskwy zmiana pozycji Francji stanowiła poważny cios, zwłaszcza 
że pogorszeniu uległy również relacje z  Niemcami (po objęciu w  2005 roku 
urzędu kanclerza przez Angelę Merkel). Sarkozy nawet milcząco poparł ame-
rykański plan budowy obiektów obrony przeciwrakietowej w Europie Środko-
wej – projekt, który wywoływał szczególnie negatywne emocje wśród rosyjskiej 
elity politycznej. Putin starał się ignorować te trudności, stwierdzając: „Francja 
była, jest i, mam nadzieję, będzie nadal jednym z naszych głównych partnerów
w Europie”60.

Rosjanie dołożyli ogromnych starań, aby zdobyć zaufanie prezydenta Sarkozy’-
ego. Po pierwszym spotkaniu Nicolasa Sarkozy’ego i Władimira Putina w ramach 
G8 w czerwcu 2007 roku w Heiligendamm (Niemcy) Total i Gazprom podpisały 
umowę o wspólnej eksploatacji złoża Sztokman (lipiec 2007)61. Francuski Total 
stał się jedynym zachodnim przedsiębiorstwem, które otrzymało kontrakt na roz-
wój dużego rosyjskiego pola gazowego na Morzu Barentsa62. Koncern otrzymał 
także udziały w wydobyciu z pól naft owych Kharyaga. Inne atrakcyjne oferty to 
zamówienie przez Aerofłot 22 europejskich airbusów, produkowanych między in-
nymi we francuskiej Tuluzie63.

Polityka Sarkozy’ego wobec Rosji systematycznie ulegała zmianie w trakcie pię-
cioletniej kadencji, przechodząc z jednej skrajności w drugą. Spośród członków 
NATO Sarkozy był pierwszym szefem państwa pozwalającym na dostawy sprzętu 
wojskowego do Rosji (sprzedaż okrętów klasy Mistral wraz z pełnym transferem 

57  T. Młynarski, Nicolas Sarkozy – charyzmatyczny pragmatyk czy populista w  nowym stylu? 
[w:] Populizm dla dobrego rządzenia i współpracy międzynarodowej, E. Cziomer (red.), Krakowskie 
Studia Międzynarodowe, 2011, s. 155.

58  P. Boniface, Sarkozy – Hollande: sur la politique étrangère, surtout une „diff érence de ton”, 
L’Express, 3 mai 2012, http://www.iris-france.org/informez-vous/tribune.php?numero=377 (dostęp: 
15.10.2012).

59  N. Sarkozy, Allocution à l’occasion de l’ouverture de la XV ème Conférence des Ambassadeurs 
(Palais de l’Élysée, 27.08.2007), France Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-ministres-
et-le-ministere/evenements-11561/conference-des-ambassadeurs/precedentes-conferences/xveme-
conference-des-ambassadeurs/article/allocution-de-m-nicolas-sarkozy-a (dostęp: 15.10.2012).

60  J. Eyal, French President..., 15.10.2012.
61  J.H. Keppler, S. Méritet, K. Notz, Les relations franco-allemandes..., s. 52.
62  Gazprom (51% udziałów), Total (25%), norweski StatoilHydro (24%).
63  J. Eyal, French President...; F. Harbo, Th e European Gas and Oil Market: Th e Role of Norway, 

Gouvernance européenne et géopolitique de l’énergie, IFRI, October 2008, s. 30.
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technologii) i utrzymywał doskonałe stosunki z rosyjskim kierownictwem64. Tym, 
co jednak wyraźnie różniło politykę Sarkozy’ego od poprzednika, była rezygnacja 
z mówienia o specjalnych stosunkach z Kremlem i skoncentrowanie się na pogłę-
bieniu współpracy gospodarczej i handlowej. Paryż dostrzegł bowiem olbrzymie 
możliwości dla własnych fi rm na chłonnym rosyjskim rynku. W  konsekwencji 
wpłynęło to na zaniedbywanie kontaktów z  nowymi demokracjami (Ukraina, 
Gruzja – choć w czasie kryzysu gruzińskiego w 2008 roku Sarkozy jawił się jako 
obrońca niepodległości)65. Francuską politykę względem Rosji cechował brak jej 
osadzenia w strukturach europejskich oraz głębokie zakorzenienie w ramach bi-
lateralnych stosunków66. 

8.3.2. Francusko-rosyjska współpraca gospodarcza

Francja i Rosja od 1993 roku współpracują w sprawach gospodarczych w ramach 
Rady Gospodarczej, Finansowej, Przemysłowej i  Handlowej (le Conseil Econo-
mique, Financier, Industriel et Commercial – CEFIC), pod przewodnictwem mi-
nistrów gospodarki i fi nansów67. Spotkania odbywają się co roku na przemian we 
Francji i w Rosji. Współpraca handlowa rozwijała się systematycznie w okresie 
ostatnich kilkunastu lat, tak że Francja, mimo początkowo skromnej obecności 
na rosyjskim rynku, stała się drugim największym europejskim partnerem han-
dlowym Rosji (po Niemczech) z wymianą o wartości 18 mld euro w 2010 roku68. 
Problemem pozostaje jednak defi cyt handlowy po stronie Francji będący konse-
kwencją importu surowców. W  zakresie inwestycji bezpośrednich ich wielkość 
od 2006 roku znacząco się poprawiła, czyniąc Francję piątym największym part-
nerem Rosji w 2010 roku (przed Stanami Zjednoczonymi i Włochami)69. W in-
westycjach bezpośrednich również widać ogromną asymetrię (wartość inwestycji 
Francji w Rosji to 8,5 mld dolarów, a Rosji we Francji 1 mld dolarów)70.

Dla francuskich operatorów energetycznych Gazprom jest partnerem histo-
rycznym. Współpraca między rosyjskim monopolistą i GDF w zakresie dostaw 

64  P. Boniface, La Russie n’est pas une alliée, mais elle peut être une partenaire, Le Monde, 
25.06.2012; François Fillon et Vladimir Poutine soulignent leur proximité de point de vue, lemonade.
fr, AFP 27.11.2007; What’s Behind New Levels of Cooperation For Russia and France?, Forbes.com, 
21.06.2011. 

65  T. Gomart, La politique russe..., s. 131.
66  Ibidem, s. 134.
67  Le Conseil Économique, Financier, Industriel et Commercial (CEFIC), CCIFR, 5.10.2010.
68  La France et la Russie..., http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/russie/la-france-

et-la-russie (dostęp: 15.10.2012).
69  Francuskie fi rmy obecne na rosyjskim rynku to m.in. Alstom, Auchan, Danone, Alcatel, Al-

stom, Lafarge, Saint-Gobain, Airliquide, Servier, Sociétégénérale, BNP Paribas i Axa, która zajmuje 
jedno z pierwszych miejsc na rynku bankowości i ubezpieczeń w Rosji.

70  La France et la Russie... (dostęp: 15.10.2012).
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gazu ziemnego rozpoczęła się w 1975 roku i do 2010 roku objęła dostawy ponad 
310 mld m3 gazu ziemnego. W trakcie wizyty w Rosji (14–15 lutego 1996 roku) 
premier Alain Juppé podpisał kilka międzyrządowych umów gospodarczych, 
w tym kompleksową umowę w sprawie długoterminowej współpracy w sektorze 
energetycznym (zastępującą umowę z  17 października 1975 roku)71. W  marcu 
2010 roku z  okazji 35-lecia współpracy wiceprezes Dyrektor Generalny GDF-
-Suez Jean-François Cirelli oświadczył, że „(...) ta relacja zaufania i wymiany po-
zwala Francji i Europie zabezpieczyć swoją przyszłość energetyczną w dłuższym 
czasie”72. Jeszcze w grudniu 2006 roku Gazprom i GDF podpisały umowę prze-
dłużającą i zakładającą dostawy do 2030 roku73. Gazprom dostarcza około 20% 
gazu importowanego przez francuski koncern (2010). 

W sumie w 2011 roku Gazprom sprzedał we Francji 8,5 mld m3 gazu, chociaż 
jest to znacznie mniej niż sprzedaż do Niemiec (34,1 mld m3)74. Koncern został 
dopuszczony do francuskiego rynku detalicznego, na którym ma prawo sprzedać 
1,5 mld m3 gazu rocznie75. Dodatkowo zależna od rosyjskiego giganta energetycz-
nego spółka działająca we Francji kontroluje 1% rynku gazu ziemnego w sektorze 
odbiorców przemysłowych76. W 2011 roku francuski Total przejął też 20% udzia-
łów w projekcie skroplonego gazu ziemnego LNG Jamał77.

Prezydent Francji Nicolas Sarkozy swoją pierwszą wizytę do Rosji odbył 
w październiku 2007 roku. Szybko okazało się, że w relacjach z Rosją francuski 
prezydent bardziej wykorzystywał rozum niż serce78. Początkowa niechęć została 
odsunięta przez pokusę otwarcia rynku rosyjskiego (na przykład współpraca kon-
cernów samochodowych Peugeot – Citroën i uruchomienie produkcji w Rosji). 
Francja i Rosja rozwinęły współpracę także w wielu innych sektorach przemysłu, 
w tym badań i produkcji kosmicznej (Centrum Kosmiczne w Kourou), w prze-

71  Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la fédération 
de Russie relatif à la coopération dans le domaine des combustibles et de l’énergie, Moskwa, 15 lutego 
1996, http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php (dostęp: 
5.07.2012). 

72  Gazprom et GDF-Suez celebrent les 35 ans d’aprovisionnement en gaz naturel entre la Russie et la 
France, 2.03.2010, communique de presse, http://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2010/03/
cp-gazprom-gdf-suez-35-ans-vf.pdf (dostęp: 15.10.2012). 

73  Th e inauguration of the Nord Stream gas pipeline increases natural gas security of supply in 
France and across Europe, GDF-Suez, 8.11.2011, http://www.gdfsuez.com/en/journalists/press-
releases/the-inauguration-of-the-nord-stream-gas-pipeline-increases-natural-gas-security-of-sup-
ply-in-france-and-across-europe (dostęp: 11.03.2012).

74  AOA Gazprom, Annual Report 2011, s. 74. 
75  J.H. Keppler, S. Méritet, K. Notz, Les relations franco-allemandes..., s. 52–53.
76  Ibidem, s. 52–53.
77  Russia approves Total’s participation in Yamal LNG project, Oil & Gas Journal, 24.08.2011, 

http://www.ogj.com/articles/2011/08/russia-approves-totals-participation-in-yamal-lng-project.
html (dostęp: 15.10.2012); Russia: Total and Novatek to join forces for development of Yamal LNG, 
http://www.total.com/en/about-total/news/news-940500.html&idActu=2656 (dostęp: 15.10.2012). 

78  J. Eyal, French President Sarkozy visits... (dostęp: 15.10.2012).
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myśle farmaceutycznym czy w biotechnologii. Wspólne inicjatywy są realizowane 
w dziedzinie energii odnawialnej i  efektywności energetycznej (Rosyjsko-Fran-
cuskie Centrum Efektywności Energetycznej rozpoczęło pracę w kwietniu 2011 
roku)79. Dodatkowo francuska AREVA i  grupa Rosenergoatom współpracują 
w zakresie technologii jądrowych, badań i szkoleń.

8.3.3. Współpraca narodowych czempionów a jedność polityki
energetycznej UE

Polityka hard power Rosji opiera się na utrzymywaniu dominującej pozycji gracza 
(Gazpromu) na rynku gazu i oparciu jej na współpracy z regionalnymi quasi-mo-
nopolami energetycznymi. Jednocześnie Rosja ignoruje instrumenty rynkowe UE 
oraz negocjuje dwustronne umowy, rozbijając w ten sposób spójność głosu Unii. 
Polityka Rosji nie ograniczyła się do odrzucenia – jak go określa – „imperializmu 
normatywnego UE”, ale stara się zorganizować cały sektor gazu wokół własnych 
zasad prawnych i regulacyjnych. KE stara się przypomnieć krajom członkowskim 
o znaczeniu spójności polityki energetycznej UE, ale w polityce rosyjskiej relacje 
dwustronne wydają się głęboko zakorzenione80. Pomimo licznych wysiłków Ko-
misji rzeczywiste partnerstwo energetyczne oparte jest głównie na komercyjnych 
gazociągach i  bilateralnych umowach na dostawy pojedynczych państw człon-
kowskich UE. Przyczyną tego jest rozdźwięk między interesami bezpieczeństwa 
energetycznego UE a  interesami europejskich fi rm energetycznych, dla których 
szerszy interes Wspólnoty jest zbyt abstrakcyjny. Dodatkowo dominuje prze-
konanie, że duże rynki są zdolne obronić się przed zagrożeniem pochodzącym
z zewnątrz81. 

Gazprom podpisuje umowy z fi rmami energetycznymi niemal z całej Europy, 
jego strategia zmierza jednak do kontrolowania dostaw gazu ziemnego na pod-
stawie bilateralnych sojuszy z największymi europejskimi koncernami z Niemiec, 
Francji i  Włoch. Strategia Rosji polega na wciąganiu i  budowaniu partnerstw 
handlowo-biznesowych z wybranymi koncernami zachodnioeuropejskimi, taki-
mi jak E.ON Ruhrgas i RWE, Total, GDF-Suez, ENI, a  także Gasunie czy BP82. 
Budowanie na tych specjalnych stosunkach koalicji biznesowych wokół projek-
tów z Gazpromem podważa jednak spójność UE jako partnera handlowego Rosji, 

79  Lancement du Centre franco-russe pour l’effi  cacité énergétique, www.smartplanet.fr, 
20.04.2011; La France et la Russie, 22.08.2012, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/
russie/la-france-et-la-russie (dostęp: 15.10.2012). 

80  A. Bressand, Between Kant..., s. 82.
81  S. de Jong, European Energy Security Governance: Key-Challenges in EU Russia Energy Rela-

tions, EU-07 GRASP Policy Brief, 7.03.2012, s. 5.
82  M. Leonard, N. Popescu, Rachunek sił w stosunkach Unia Europejska – Rosja, Fundacja im. 

Stefana Batorego, 2008, s. 25.
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a zarazem głównego odbiorcy rosyjskiego „błękitnego paliwa”83. Dodatkowo rodzi 
poważne ryzyko ekonomiczne, ponieważ taka praktyka rzadko sprzyja przejrzy-
stości na rynku i konkurencyjności. Jednocześnie rosyjska strategia energetyczna 
ma na celu „polityczną aborcję” wszystkich regionalnych projektów energetycz-
nych omijających Rosję (na przykład Nabucco).

Pragmatyzm polityki Francji w stosunku do Rosji wyraża się w tym, że Paryż 
nie przyjmuje postawy skrajnej, łącząc różne stanowiska w zależności od kalkula-
cji własnych interesów84. O ile na arenie międzynarodowej Francja często potra-
fi  różnić się z Rosją (z wyjątkiem okazji do osłabienia Stanów Zjednoczonych), 
o tyle w Europie, szczególnie w sektorze energetycznym, stara się czerpać korzyści 
z ekonomicznej współpracy. Polityka energetyczna Francji względem Rosji wyni-
ka z następujących przesłanek: 

 – Dążenie do poprawy bezpieczeństwa dostaw gazu do kraju pozbawionego 
własnych surowców. Jest to element polityki dywersyfi kacji dostaw, a Rosja 
jest jednym z trzech głównych kierunków importu surowców drogą kon-
tynentalną.

 – Racjonalne wykorzystanie specjalnych relacji z Rosją obejmujące wspiera-
nie narodowych czempionów w umacnianiu silnej pozycji na europejskim 
rynku energetycznym, wzmacnianym przez kooperację z Gazpromem. 

 – „Kalkulacja ekonomiczna” koncernów energetycznych, które dysponują 
i wykorzystują przewagę nad mniejszymi rynkami energetycznymi państw 
członkowskich UE.

Francja jest zainteresowana utrzymaniem historycznego partnerstwa na rzecz 
zwiększenia dostępu do surowców energetycznych Rosji. Współpracę tę należy 
zatem rozpatrywać na płaszczyźnie działań mających na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. W tym kontekście François Heisbourg, doradca 
z Foundation for Strategic Research w Paryżu, zauważył, że francuskie zaanga-
żowanie w budowę gazociągów (Nord Stream, South Stream) zapewni Paryżowi 
strategiczną opcję dostaw gazu ziemnego do kraju, uznając go za mądre posu-
nięcie w świetle decyzji Rosji, aby w przyszłości ograniczać eksport gazu przez 
Ukrainę85. Paryż (obok Berlina, Rzymu) woli polegać na narodowych czempio-
nach w  kreśleniu długoterminowych planów dostaw, zapewniając im wsparcie 
polityczne86. Taka polityka wynika z przekonania, że tylko koncerny są w stanie 
realnie zagwarantować bezpieczeństwo dostaw z odległych źródeł importu w ra-
mach długoterminowych umów. Stanowisko takie Francja prezentuje w ofi cjal-

83  E.C. Verhoeff , National Preferences and the European Union Presidency: Th e Case of German 
Energy Policy towards Russia, JCMS 2011, Vol. 49, No. 6, s. 1277–1278.

84  Por. P. Boniface, La Russie...
85  M. Saltmarsh, A.E. Kramer, Russia and France Reach Agreements on Autos and Natural Gas 

Pipelines, 27.11.2009, http://www.nytimes.com/2009/11/28/business/global/28ruble.html (dostęp: 
15.10.2012).

86  Por. D. Finon, Th e EU foreign gas..., s. 49. 
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nych dokumentach (memorandum z 2006 roku, kwestionariusz KE z 2011 roku), 
w których podkreśla znaczenie i preferencje dla politycznie negocjowanych dłu-
goterminowych kontraktów niezbędnych do rozwoju i opłacalności infrastruk-
tury gazu. Ogranicza to wysiłki KE w zakresie liberalizacji i rolę sił rynkowych 
w tym sektorze.

Polityka Francji jest zbieżna ze stanowiskiem Berlina wyrażonym przez kanc-
lerz Angelę Merkel: „Uważam ten projekt gazowy za rozsądny. To nie jest tyl-
ko niemiecki interes, ale interes kilku krajów członkowskich UE”87. Jak zauważa 
znany francuski ekonomista Jacques Lesourne, niemiecki rząd zdecydowanie po-
piera Nord Stream, włoski – South Stream, a francuski rząd obydwa projekty88. 
W konsekwencji prowadzi to jednak do braku jedności unijnej polityki zewnętrz-
nej energetycznej.

Oprócz motywów ekonomicznych i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw dla angażowania się we współpracę z Rosją istotne znaczenie mają także 
przesłanki polityczne. Głównym czynnikiem sprawczym jest polityka Niemiec, 
które w sprawach gospodarczych i bezpieczeństwa energetycznego dystansują się 
od Francji i  na wielu płaszczyznach preferują współpracę z  Rosją89. Francja nie 
chce pozostać w tyle za duetem niemiecko-rosyjskim. Niemieckie koncerny ener-
getyczne są bowiem jednym z najważniejszych podmiotów działających we współ-
pracy energetycznej z Rosją90. Niemiecki rząd, na bieżąco informowany o prioryte-
tach spółek energetycznych, popiera tę strategię i wzmacnia pozycję niemieckiego 
przemysłu w rosyjskim sektorze energetycznym91. Silne związki Berlina i Moskwy 
(w Niemczech strategia nazwana polityką zbliżenia przez współzależność – Annä-
herungdurch Verfl echtung) tworzą w Pałacu Elizejskim poczucie wykluczenia z gry 
wartej miliardy92. Dlatego Francja stara się dorównać już silnym więzom rosyjsko-
-niemieckim. Paryż w ten sposób chce mieć pewność, że posiada własne relacje 
z Rosją niezależne od pośrednictwa Niemiec. Najprostszym sposobem osiągnięcia 
tego celu jest oferowanie Rosji możliwości zakupu wybranych technologii wojsko-
wych i nuklearnych, których Niemcy po prostu nie mają.

87  A. Gusev, EU – Russia Energy Relations aft er the Lisbon Treaty, Content, problems and pros-
pects, LAMBERT Academic Publishing, 2011, s. 46. 

88  J. Lesourne, L. Parmigiani, Gazoducs et Géopolitique, IFRI, 2012, Th e Energy Editorial, http://
www.ifri.org/?page=contribution-detail&id=7122&id_provenance=103&provenance_context_
id=16 (dostęp: 15.10.2012).

89  B. Koszel, Mocarstwowe aspiracje..., s. 67.
90  Przykładem „specjalnych relacji” niektórych koncernów europejskich (E.ON, GDF-Suez) 

z Gazpromem było rozpoczęcie negocjacji wstecznej korekty cen gazu w ramach długoterminowych 
kontraktów wobec nadpodaży surowca, związanej z wydobyciem gazu niekonwencjonalnego (tzw. 
gaz z łupków), zob. Gaz: GDF-Suez veut revoir les contrats à long terme avec la Russie, RiaNovosti, 
21.05.2010; Prix du gaz: E.ON fait plier Gazprom, GDF Suez gagne petit, http://www.latribune.fr/
entreprises-fi nance/industrie/energie-environnement/20120707trib000707918/prix-du-gaz-e.on-
fait-plier-gazprom-gdf-suez-gagne-petit-.html (dostęp: 25.09.2012). 

91  E.C. Verhoeff , National Preferences..., s. 1277.
92  Ibidem, s. 1278.
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Francja razem z  Niemcami i  Włochami należy do ścisłego grona uczestni-
ków różnych przedsięwzięć energetycznych z Rosją, która woli rozmawiać z nimi 
niż z „brukselskimi biurokratami”93. Kraje te nie obawiają się zależności energe-
tycznej od rosyjskiego gazu i  ropy naft owej, gdyż posiadają dobrze zdywersyfi -
kowaną strukturę dostaw surowców, a dodatkowo uznają, że ich krajowe rynki 
są wystarczająco silne, by wytrzymać wpływy Rosji94. Duże państwa mogłyby 
wykorzystać swoje dobre relacje z  Rosją celem działania na rzecz zarówno in-
teresów narodowych, jak i wspólnotowych, tak by projekty współpracy z Rosją 
zapewniały bezpieczeństwo dostaw dla całej UE, zwiększając ilości dostaw gazu 
do UE i ograniczając ryzyko tranzytu95. Trudno im jednak znaleźć sposób, by po-
godzić cele szerszej Wspólnoty i  interesy narodowych czempionów w relacjach 
z Rosją. Główni gracze w UE są niechętni poświęceniu ich dwustronnych inte-
resów z Rosją w imię europejskich zbiorowych korzyści, których zdefi niowanie 
jest nadal zbyt abstrakcyjne96. Na nieformalnym szczycie UE w Lahti (Finlandia) 
w  październiku 2006 roku francuski prezydent Jacques Chirac otwarcie nawo-
ływał do oddzielania moralności od ekonomii w  kontaktach z  Moskwą97. Chi-
rac stwierdził nawet, że bezpieczeństwo energetyczne UE „głównie opiera się
na Rosji”98.

Rosyjsko-francuska współpraca w dziedzinie energii, w tym postępy w realiza-
cji wspólnych projektów, była przedmiotem rozmowy prezesa Gazpromu Aleksie-
ja Millera z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym w lutym 2011 roku99. Dla 
Rosji wzmocnienie więzi z Francją ma zarówno geopolityczne, jak i praktyczne 
cele. Po pierwsze, Rosja potrzebuje technologii, które Francja może zaoferować, 
po drugie, Moskwa, pogłębiając swoje stosunki z Paryżem i Berlinem, skutecz-
nie wiąże się z dwoma unijnymi liderami. Ma to na celu uzyskanie pośredniego 
wpływu na decyzje unijne. Przykładem są starania Rosji podczas 16. posiedzenia 
(listopad 2011 roku) Komisji Rosyjsko-Francuskiej ds. Współpracy Dwustronnej 
z udziałem Władimira Putina i François Fillona, by Francja wsparła ją w nego-
cjacjach z Unią mających na celu zawarcie umowy współpracy dotyczącej pro-
jektów infrastruktury transgranicznej eksportującej rosyjski gaz100. Rosja zabiega 
o nadanie gazociągowi South Stream statusu „projektu o znaczeniu europejskim”, 

93  Por. M. Leonard, N. Popescu, Rachunek sił…, s. 25.
94  Por. F. Baumann, G. Simmerl, Between Confl ict..., s. 24.
95  Por. C. van der Linde, Turning a weakness, into a Strenght. A Smart external energy policy for 

Europe, Gouvernance européenne et géopolitique de l’énergie, IFRI, 2008, s. 36.
96  Por. M. Massari, Russia and the EU..., s. 4.
97  Ibidem, s. 5.
98  Por. R. Youngs, Energy Security..., s. 83.
99  Gazprom chief, French president talk energy cooperation in Paris, RIA Novosti, 23.02.2011.

100  I. Lapikova, La Russie demande le soutien de la France dans sa coopération avec l’UE, 
RIA Novosti, 18.11.2011; Poutine – Fillon: coopération bilatérale au menu, La Voix de la Russie,
17.11.2011. 
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co oznaczałoby możliwość współfi nansowania jego realizacji ze źródeł fi nanso-
wych Wspólnoty101.

Polityka Rosji wywołuje obawy w  krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
przed odrodzeniem się rosyjskich wpływów na peryferiach UE, podczas gdy duże 
państwa UE zmierzają do zapewnienia bliższych relacji z Rosją, średnie i małe 
z Europy Środkowo-Wschodniej (stanowiące swego rodzaju „wyspy energetycz-
ne” uzależnione od monopolu dostaw z Rosji) najsilniej opowiadają się za rozwo-
jem wspólnej zewnętrznej polityki energetycznej UE102. 

8.3.4. Energetyka jako element strategicznej współpracy

Bilateralne podejście poszczególnych państw członkowskich UE do problemu 
bezpieczeństwa energetycznego wyraża się w uczestnictwie w różnych transgra-
nicznych projektach rurociągów. Przykładem są dwa strategiczne projekty gazo-
ciągów: Nord Stream i South Stream, zdecydowanie poparte przez rządy państw, 
z których pochodzą narodowi czempioni.

Gazociąg Nord Stream, o planowanej docelowej przepustowości 55 mld m3 
gazu rocznie, połączył rosyjski Wyborg i  niemiecki Greifswald. W  listopadzie 
2011 roku została uruchomiona pierwsza, a w październiku 2012 roku druga nit-
ka gazociągu. Akcjonariuszami Nord Stream AG są: Gazprom (51%), Wintershall 
Holding i E.ON Ruhrgas (15,5% każdy) oraz Gasunie i GDF-Suez (9% każdy)103.

W marcu 2010 roku (rok Francji w Rosji i Rosji we Francji) w trakcie wizy-
ty prezydenta Dmitrija Miedwiediewa w Paryżu francuski GDF-Suez i  rosyjski 
monopolista Gazprom parafowali memorandum na zakup przez francuskie kon-
sorcjum 9% udziałów w Gazociągu Północnym, samo zaś podpisanie umowy na-
stąpiło w czerwcu 2010 roku w trakcie forum ekonomicznego w Sankt Petersbur-
gu104. Niemieckie spółki odstąpiły po 4,5% udziałów na rzecz GDF-Suez. Prezes 
GDF-Suez Gerard Mestrallet stwierdził, że „wchodząc do kapitału Nord Stream 
AG i zwiększając własne dostawy z Rosji, GDF-Suez chce przyczynić się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa dostaw w Europie”105. W trakcie wizyty Miedwiediewa pre-
zydent Sarkozy wygłosił mowę, w której przypomniał rzadko wspominane fakty, 

101 16ème réunion de la Commission russo-française pour la coopération bilatérale, http://www.cci-
fr.ru/fr/news/actualites-economiques-franco-russes/88/les-premiers-ministres-francais-et-russe-
ont-discute-des-perspectives-de-la-cooperation-bilaterale.actualites.html (dostęp: 10.10.2012).

102  Por. M. Massari, Russia and the EU..., s. 4–5.
103  Przed połączeniem koncernu francuskiego struktura udziałów kształtowała się następująco: 

Gazprom (Rosja) posiadał 51%, Wintershall Holding (Niemcy) i E.ON Ruhrgas (Niemcy) posiadały 
20% każde, a Gasunie (Holandia) 9%.

104  GDF-Suez to join Nord Stream gas pipeline project, takes stake, NewEurope, 7.03.2010, http://
www.neurope.eu/articles/GDF-Suez-to-join-Nord-Stream-gas-pipeline-project-takes-stake/99457.
php (dostęp: 3.09.2010).

105  Accord signé entre GDF Suez et Gazprom, Le Figaro, 1.03.2010. 
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które trafi ają do serca Rosjan: ofensywę, która uratowała sytuację nad Marną i pod 
Verdun w czasie I wojny światowej, czy ofi ary rosyjskich żołnierzy w II wojnie106.

Strategia wciągania zachodnioeuropejskich koncernów energetycznych w pro-
jekty Gazpromu święciła triumf także w południowo-wschodniej części Europy. 
South Stream przez Morze Czarne do Bułgarii i  dalej do Włoch oraz Europy 
Środkowej stał się bezpośrednią konkurencją dla sztandarowego projektu euro-
pejskiej strategii dywersyfi kacyjnej UE, czyli rurociągu Nabucco z obszaru Morza 
Kaspijskiego przez Turcję do Austrii. Rosja zdobyła w  Europie partnerów, któ-
rzy wyłamali się z idei wspólnego planowania dostaw energii, przyłączając się do 
inwestycji South Stream. Podmorską część gazociągu miały zbudować Gazprom 
wraz z włoską spółką ENI. Do współpracy dołączył francuski koncern EDF, który
27 listopada 2009 roku podpisał list intencyjny z Gazpromem107. W trakcie spo-
tkania premierów François Fillona i Władimira Putina w podparyskim Rambo-
uillet (z udziałem przedstawicieli EDF, GDF-Suez, Total) poinformowano o wej-
ściu koncernu EDF do konsorcjum, które ma zbudować South Stream (Gazociąg 
Południowy). Kolejnym krokiem było podpisanie 19 czerwca 2010 roku trój-
stronnego protokołu ustaleń, który przewidywał wejście EDF jako akcjonariusza 
(10% udziałów) w South Stream AG108. Współpracę z Gazpromem uzupełniono 
porozumieniem o długoterminowych dostawach gazu dla EDF celem dystrybucji 
we Francji (co świadczy o  strategii rozszerzenia portfela usług przez francuski 
koncern) oraz współpracy w sektorze elektroenergetycznym.

Francuzi uzasadniali swoje działania odrzuceniem przez Turcję kandydatury 
EDF do udziału w projekcie Nabucco109. Turcja zawetowała wpis EDF w konsor-
cjum gazowe Nabucco z  powodu stanowiska Francji odnośnie do ludobójstwa 
Ormian i wejścia Turcji do UE110. Wykluczenie EDF z projektu Nabucco stało się 
niejako usprawiedliwieniem dla francuskiego przedsiębiorstwa do włączenia się 
w projekt South Stream, co pomogło Rosji uwiarygodnić go jako przedsięwzięcie 
europejskie. Ostatecznie do inwestycji dołączył też w marcu 2011 roku niemiecki 
Wintershall, w  konsekwencji czego struktura udziałów w  South Stream przed-
stawia się następująco: Gazprom (50%), włoski Eni (20%), francuski EDF (15%) 
i niemiecki Wintershall (15%)111. W inauguracji budowy gazociągu South Stream, 
która uroczyście rozpoczęła się 7 grudnia 2012 roku, uczestniczył również prezy-

106  D. de Kochko, Tournant stratégique, Le Figaro, 18.03.2010.
107  Gazprom and EDF sign Memorandum detailing joint participation in South Stream project, 

Gazprom, 27.11.2009, http://www.gazprom.com/press/news/2009/november/article71994 (dostęp: 
10.10.2012).

108  South stream is one a series of new pipeline routes needed to satisfy growing EU demand for 
energy, Gazprom Export, http://www.gazpromexport.com/en/projects/6 (dostęp: 15.10.2012).

109  V. Du Castel, Le gaz, enjeu géoéconomique du XXIie siècle. L’exemple del’Europe, Géoècono-
mie et Géofi nance, L’Harmattan, 2010, s. 141.

110  Por. S. Nies, Gas et pétrole..., s. 104.
111  South Stream Shareholders, http://www.south-stream-off shore.com/company/shareholders 

(dostęp: 15.10.2012).
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dent Putin. Gaz ma być dostarczany między innymi do Bułgarii, Serbii, Węgier, 
Grecji, Słowenii, Chorwacji i Austrii.

Nord Stream i South Stream pozwoliły niektórym krajom europejskim i  ich 
narodowym czempionom ustanowić partnerstwo z gigantem gazowym Gazpro-
mem w  długoletnim okresie112. Gazprom, podpisując umowy bilateralne z  sze-
ścioma krajami, skutecznie wzmocnił swoją pozycję na europejskim rynku oraz 
pogłębił rozdźwięk interesów wspólnotowych i narodowych czempionów. 

8.4. Wnioski

1) Francja opowiada się za koordynacją zewnętrznej polityki energetycznej 
i  eksportem norm i  reguł wspólnego rynku energetycznego poza Unię, jed-
nocześnie strzegąc swojej suwerenności i niezależności kształtowania polity-
ki dostaw. W tym kontekście Francja próbuje przekonać KE i pozostałe pań-
stwa członkowskie UE, by zaakceptowały konieczność wsparcia europejskich 
czempionów energetycznych jako niezbędnych narzędzi do zapewnienia bez-
pieczeństwa i stabilności dostaw do Wspólnoty. W odniesieniu do wzmocnie-
nia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego Francja zaleca inną strategię niż 
Komisja, zabiegając o dopuszczenie długoletnich kontraktów dostaw między 
producentami i odbiorcami. Ma to zachęcić do inwestycji w niezbędną infra-
strukturę wydobywczą i przesyłu (gazociągi i porty LNG) w celu zabezpiecze-
nia przyszłego rosnącego popytu.

2) Dotychczas w  UE ekspansja największych europejskich koncernów, w  tym 
francuskich, była znacznie szybsza niż integracja wewnątrz europejskiego ryn-
ku energii elektrycznej i gazu. EDF i GDF znakomicie wykorzystały możliwo-
ści inwestycyjne na rynku europejskim. Francja, będąc dużym konsumentem 
energii, dzięki sile narodowych czempionów mogła zrekompensować siłę ne-
gocjacyjną dostawców i zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne, a nawet 
pośredniczyć w dostawach wewnątrz UE.

3) Francja deklaruje potrzebę wspólnego podejścia w polityce energetycznej UE, 
w praktyce jednak wspiera utrzymanie pozycji narodowych koncernów ener-
getycznych w  skali europejskiej między innymi przez zapewnienie miejsca 
w strategicznych projektach współpracy, na przykład z Rosją i krajami Magh-
rebu. Dobrze zdywersyfi kowana struktura dostaw surowców sprawia, że zależ-
ność Francji od Rosji jest ograniczona. Dostrzegając jednakże zaangażowanie 
Niemiec we współpracę z Rosją, Francja nie chce pozostać w cieniu tych relacji 
w czasach, kiedy dostęp do surowców i energetyka stała się obszarem strate-
gicznej rywalizacji. Współpraca GDF z Gazpromem ma podstawy historycz-

112  Por. J.H. Keppler, S. Méritet, K. Notz, Les relations franco-allemandes..., s. 48.



232 W kierunku wspólnej polityki energetycznej UE

ne rozwijane od lat 70. XX wieku, włączenie się francuskich koncernów do 
trójkąta rosyjsko-niemiecko-włoskiego (Gazprom, Wintershall, E.ON Ruhr-
gas, Eni) posłużyło jednak zwiększeniu legitymizacji projektów współpracy 
z Rosją przy inwestycjach Nord Stream i South Stream, jako przedsięwzięć eu-
ropejskich, podważając sens realizacji inwestycji wspólnotowych (Nabucco).
Takie działanie nie sprzyja postępowi mającemu na celu zwiększenie skali 
uwspólnotowienia zewnętrznego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego, 
opiera się bowiem na bilateralnych stosunkach, nie zaś na regionalnej współ-
pracy w układzie konsument (UE) – dostawca (Rosja).

4) Rosja skutecznie wciąga we wspólne projekty energetycznej współpracy eu-
ropejskie koncerny z Niemiec, Francji i Włoch, osłabiając spójność polityki 
energetycznej. Dla Rosji Francja jest ważnym partnerem w  Europie, który 
dysponuje wieloma atutami i wpływami w UE. Rosnące zapotrzebowanie na 
gaz powoduje, że projekty współpracy z głównym dostawcą, Rosją, stają się 
intratną perspektywą biznesową dla silnych koncernów energetycznych z Eu-
ropy Zachodniej. Zewnętrzną politykę energetyczną Francji i  jej koncernów 
cechuje pragmatyzm i napędza rachunek ekonomiczny, które trudno pogodzić 
z interesem ponadnarodowej Wspólnoty. Dlatego z jednej strony Francja pod-
kreśla potrzebę dojrzałego rynku energii, akceptując mechanizmy reagowania 
kryzysowego i solidarności energetycznej, z drugiej – umacnia więzi ekono-
micznej współpracy z Rosją. Francja wspiera narodowe koncerny we współ-
pracy z Gazpromem, uznając, że współpraca ta może być dźwignią wzrostu 
gospodarczego w dobie kryzysu ekonomicznego w Europie.

5) Niechęć Francji w oddawaniu kompetencji na poziom ponadnarodowy wy-
nika z  obaw o  zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, które determinują bez-
pieczeństwo ekonomiczne kraju, ale także kontroli interesów związanych 
z energią. Skłonność rządu do interwencji jest wyrazem dbania o interesy na-
rodowych koncernów, osłabia jednak wysiłki budowy zewnętrznego wymiaru 
polityki energetycznej ukierunkowanej na zapewnienie spójnej postawy wo-
bec dostawców z państw trzecich oraz krajów tranzytowych. Uznanie pryma-
tu krajowego bezpieczeństwa dostaw osłabia skuteczną koordynację polityki 
energetycznej na poziomie UE i wyjaśnia ograniczone uprawnienia instytucji 
europejskich w  tej dziedzinie oraz wyłącznie deklaratywną gotowość imple-
mentacji nowych rozwiązań, na przykład wspólnych zakupów dostaw.

6) Europeizacja polityki energetycznej wymaga rezygnacji z protekcjonizmu wo-
bec krajowych czempionów i dostosowania preferencji narodowych do szer-
szych uwarunkowań interesów Unii. Budowa podejścia wspólnotowego nie 
oznacza amalgamatu zróżnicowanych interesów wynikających jedynie z róż-
nych uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego – materializujących się 
w tymczasowych kompromisach – ale przede wszystkim tożsamości ideowej 
i politycznej jedności znajdującej odzwierciedlenie w mechanizmach działania 
instytucji ponadnarodowych. Realizacja polityki energetycznej państwa musi 
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zostać mocniej wbudowana w  ramy instytucji wspólnotowych. Oznacza to 
konieczność zbudowania przekonania, że zintegrowany ogólnoeuropejski sys-
tem bezpieczeństwa energetycznego oparty na solidarności interesów będzie 
lepszą formułą w  wypełnieniu podstawowych funkcji państwa niż działania 
bilateralne.

7) Koncepcja Unii dla Śródziemnomorza miała umocnić obecność Francji 
w krajach południowego wybrzeża akwenu Morza Śródziemnego i umożliwić 
utrzymanie ważnego rynku zbytu dla przemysłu. Rosnące zainteresowanie 
krajów arabskich nowymi źródłami energii wobec zwiększających się potrzeb 
konsumpcyjnych energii elektrycznej stwarza nowe możliwości współpracy 
w  zakresie cywilnych technologii jądrowych i  perspektywy dla francuskich 
interesów gospodarczych w  regionie. Afryka Północna wobec doskonałych 
warunków rozwoju energii alternatywnej i europejskich trendów wzrostu kon-
sumpcji zielonej energii staje się dla UE coraz ważniejszym partnerem w dro-
dze do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.





Część III

Klimatyczne implikacje dla polityki
energetycznej UE





9. Polityka klimatyczna UE

9.1. Globalne wysiłki UE na rzecz ochrony klimatu

Skutki ocieplenia klimatu oraz świadomość wyczerpywalności paliw kopalnych 
doprowadziły w ciągu ostatniej dekady do postrzegania problemu bezpieczeństwa 
klimatyczno-energetycznego jako problemu globalnego. Odzwierciedla to funda-
mentalna zmiana w sposobie, w jaki rządy podchodzą do zagadnień związanych 
z energią i ochroną środowiska. Jednocześnie, jak pisze Marek Pietraś, 

Analizując implikacje zmian klimatu dla problemów bezpieczeństwa międzynarodowego 
[w tym energetycznego – T.M.], należy pamiętać, że nie będą one w jednakowy sposób odczu-
walne przez wszystkie państwa i społeczeństwa globu (…) dlatego, że zróżnicowane są wrażli-
wość i podatność oraz adaptacyjność poszczególnych obszarów globu wobec zmian klimatu (…) 
udział [państw – T.M.] w międzynarodowych negocjacjach problemów ekologicznych, w tym 
także zmian klimatu, jest warunkowany zmianami w środowisku międzynarodowym, ale (…) 
w pierwszej kolejności zespołem zróżnicowanych czynników istniejących we wnętrzu państwa1. 

Wbrew wysiłkom międzynarodowym emisja CO2 na świecie systematycznie ro-
śnie (w latach 1990–2009 aż o 38,3%), przy czym wzrost ten jest nierównomierny 
(por. rys. 18)2. Podczas gdy emisja CO2 krajów rozwijających się znacząco wzrosła
(w Azji o 147%, w tym w Chinach aż o 207%!), na Bliskim Wschodzie (wzrost o 171%), 
w Afryce (wzrost o 71%), w Ameryce Południowej (wzrost o 68%), w krajach OECD 
– obydwu Ameryk (wzrost o 10%), w krajach OECD – Azja i Oceania (wzrost o 30%), 
tylko w europejskich krajach OECD nastąpił spadek o 5%, w UE-27 zaś o blisko 12%3.

Większość zanieczyszczeń pochodzi z sektora energetycznego, który w 2009 
roku odpowiadał za 41% światowej emisji CO2

4. Energetyka (w tym produkcja 

1  M. Pietraś, Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2011, s. 99–102.

2  CO2 emissions from fuel combustion, Highlights, Statistics, International Energy Agency (IEA) 
Edition 2011.

3  Ibidem, s. 46–47. Jednocześnie spośród największych emitentów CO2 w 2009 r. Chiny, Rosja 
i USA znacząco ograniczyły emisję CO2 w przeliczeniu na jednostkę PKB w latach 1990–2009.

4  CO2 emissions..., s. 9, 13. 
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ciepła) oraz transport wytwarzają niemal 2/3 globalnej emisji CO2 (2009)5. Na 
świecie wytwarzanie prądu elektrycznego oraz produkcja ciepła oparte są głównie 
na węglu (paliwo kopalne o największym współczynniku intensywności emisyj-
nej CO2; por. zał., tab. X). Takie kraje, jak Australia, Chiny, Indie, Polska i RPA, 
generują od 68 do 94% prądu elektrycznego oraz ciepła z węgla. Transport, dru-
gi największy emitent w ujęciu sektorowym, odpowiada za 23% globalnej emi-
sji w 2009 roku. Ograniczenie zanieczyszczeń, wobec stale rosnącej liczby ludzi 
i skali uprzemysłowienia, wymaga zatem globalnego porozumienia w sprawie re-
dukcji zanieczyszczeń6. 

Najważniejszą podstawą prawną do prowadzenia działań zmierzających do po-
wstrzymania zmian klimatu jest Ramowa Konwencja ONZ w sprawie Zmian Kli-
matu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), którą 
podpisano w Rio de Janeiro w 1992 roku na Międzynarodowej Konferencji ONZ do-
tyczącej Środowiska i Rozwoju7. Celem konwencji było ustabilizowanie emisji gazów 
cieplarnianych w takim okresie, by ekosystemy w sposób naturalny mogły się przy-
stosować do zachodzących zmian klimatu. Konwencja wprowadziła międzynarodo-
wy reżim klimatyczny, w którym zasady globalnej solidarności i  ich przeniesienie 
na praktykę krajów było stopniowo wzmacniane przez negocjacje między stronami 
kolejnych konferencji klimatycznych (Conference of Parties – COP).

W raporcie z 20 marca 1992 roku, Report from the commission of the European 
Communities to the United Nations conference on the environment and development, 
przygotowanym przez KE na konferencję w  Rio de Janeiro czerwcu 1992 roku, 
została podkreślona Deklaracja Rady Europejskiej Th e environmental imperative8 
(1990) z  Dublina, wyrażająca głębokie zaniepokojenie szefów państw pogarsza-
niem się stanu środowiska naturalnego i  zawierająca zobowiązanie do budowy 
wspólnego rynku zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju9. Spośród krajów 
UE Francja była jednym z pierwszych sygnatariuszy UNFCCC w 1993 roku.

5  Ibidem, s. 11. 
6  A. Jordan, D. Huitema, H. van Asselt, Climate change policy in the European Union: an intro-

duction [w:] A. Jordan, D. Huitema, H. van Asselt, T. Rayner (red.), Climate Change Policy in the Eu-
ropean Union Confronting the Dilemmas of Mitigation and Adaptation?, Cambridge, April 2010, s. 3. 

7  United Nations Framework Convention On Climate Change, http://unfccc.int/resource/docs/
convkp/conveng.pdf (dostęp: 10.11.2012). Kształtowanie wrażliwości ekologicznej społeczeństw eu-
ropejskich i ich opinii publicznej systematycznie rosło od czasu konferencji w Sztokholmie w 1972 r. 
O ile jednak w poprzednich dekadach zmiany klimatyczne były domeną ministrów ochrony środo-
wiska, o tyle na początku nowego (XXI) stulecia problemy te stały się przedmiotem dyskusji w ga-
binetach szefów rządów i głów państw. W kolejnej dekadzie lat 80. XX w. na potrzebę silniejszej 
integracji problemów środowiskowych z podejmowaniem decyzji w ramach polityk sektorowych 
wskazała Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (Raport Bruntland, 1987).

8  Th e environmental imperative, Declaration by the European Council, Dublin 25–26 June 
1990, http://www.europarl.europa.eu/summits/dublin/du2_en.pdf (dostęp: 11.11.2012). 

9  Report from the commission of the European Communities to the United Nations conference on 
the environment and development, Rio de Janeiro, June 1992, SEC (91) 2448 fi nal, Brussels, 20 March 
1992, s. 23, 97. 
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Rys. 18. Światowa emisja CO2 (2009)
Źródło: opracowanie własne na podstawie CO2 emissions from fuel combustion highlights, 2011, s. 11, 46.

11 grudnia 1997 roku w trakcie trzeciej konferencji COP w japońskim Kio-
to został przyjęty protokół do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie Zmiany Klimatu (protokół z Kioto), który ostatecznie wszedł w życie 
16 lutego 2005 roku, po ratyfi kacji przez Rosję10. Ostatecznie „klub antywęglo-
wy” podpisał ograniczenia emisji sześciu gazów cieplarnianych (Greenhouse Gas 
Emission – GHG) w latach 2008–2012 w stosunku do poziomu z 1990 roku11.

W negocjacjach w  sprawie protokołu z  Kioto UE była najbardziej aktyw-
nym i ambitnym aktorem wśród uprzemysłowionych krajów, postulując reduk-
cję emisji nawet o 15%. Unia zderzyła się ze sprzeciwem Stanów Zjednoczonych 
obawiających się utraty konkurencyjności wobec Chin (Chiny, Indie, Stany 
Zjednoczone łącznie emitują 48% światowej emisji CO2). Zobowiązania wynika-
jące z protokołu z Kioto UE-15 przyjęła jako jeden skoordynowany blok (cho-
ciaż państwa działały na podstawie swoich celów krajowych), zobowiązując się 
do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 8% średnio w latach 2008–2012 
w  stosunku do roku 1990, podczas gdy pozostałe państwa uprzemysłowione 
zobowiązały się do redukcji o  około 5%12. Żadne natomiast limity nie zostały 

10  Kyoto Protocol to Th e United Nations Framework Convention on Climate Change, http://
unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf (dostęp: 11.11.2012). Formuła „2 x 55”, tj. minimum
55 krajów ratyfi kujących Konwencję, wytwarzających minimum 55% światowej emisji dwutlenku węgla.

11  Protokół z Kioto jako załącznik do UNFCCC zajmuje się emisjami sześciu gazów cieplar-
nianych: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), tlenku azotu (NO), fl uorowęglowodorów (HFCs), 
perfl uorowęglowodorów (PFCs), sześciofl uorku siarki (SF6). Stwarza on możliwość międzynarodo-
wego handlu jednostkami przyznanej emisji gazów cieplarnianych (tzw. AAUs).

12  40 najbardziej rozwiniętych krajów świata (lista Aneksu B) powinno zredukować emisję o co 
najmniej 5% w latach 2008–2012 w stosunku do roku 1990. 

 USA
19,5%

UE-27
12,3%

Japonia
3,7%

Rosja
5,2%

Chiny
23%

Indie
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Korea Pd.
1,7%

inne 
29,2%
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ustalone dla krajów rozwijających się, w  tym Chin, Indii, Brazylii, Meksyku13. 
Kraje członkowskie jasno określiły, że dodatkowe działania są konieczne na po-
ziomie Wspólnoty nie tylko po to, by mogły sprostać celom protokołu z Kioto, 
ale by również wypełnić zobowiązania określone przez UE w czerwcu 1998 roku, 
między innymi ustanowienie zasad oceny wpływu polityk wspólnotowych na
środowisko14.

Protokół, który miał obowiązywać do końca 2012 roku, stał się jednym 
z  najważniejszych międzynarodowych instrumentów prawnych mających na 
celu walkę ze zmianami klimatu. Państwa, które podpisały i ratyfi kowały pro-
tokół, zobowiązały się do redukcji emisji sześciu głównych gazów cieplarnia-
nych, w  konsekwencji czego, prowadząc politykę energetyczną, muszą brać 
pod uwagę swoje międzynarodowe zobowiązania w  dziedzinie ochrony śro-
dowiska. Protokół stał się główną siłą napędową tworzenia systemów handlu 
uprawnieniami do emisji – ETS (emission trading schemes) – które są rozwi-
jane w  kilku regionach i  krajach na świecie (już działają w  Australii, Nowej 
Zelandii, Norwegii, Tokio, Szwajcarii, północno-wschodnich stanach Stanów 
Zjednoczonych – Regionalna Inicjatywa Gazów Cieplarnianych dla sektora 
energii elektrycznej od 2009 roku15 – a także w prowincji Alberta w Kanadzie; 
inne są w  trakcie powstawania, m.in. w  Kalifornii, Australii i  Chinach). Do 
wprowadzenia ETS przygotowuje się Korea (od 2015). Budowa ETS jest także 
wspomagana przez Bank Światowy w  krajach rozwijających się16. W sierpniu 
2012 roku unijna komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard i australijski mini-
ster ds. zmian klimatycznych i efektywności energetycznej Hon Greg Combet 
ogłosili we wspólnym oświadczeniu, że Unia Europejska i  Australia od lipca 
2018 roku, połączą systemy handlu uprawnieniami do emisji CO2 (od 1 lipca 
2015 do 1  lipca 2018 roku obowiązywać będzie przejściowa faza wzajemnego 
uznania uprawnień do emisji)17. Był to duży sukces UE prowadzący do usta-
nowienia pierwszego międzykontynentalnego połączenia systemów handlu
emisjami. 

13  A. Ciattoni, Y. Veyret, Géographie et géopolitique des énergies, Initial 2007, s. 196–197.
14  Preparing for Implementation of the Kyoto Protocol, Communication from the Commission

to the Council and the European Parliament, COM (99) 230 fi nal, 19 June 1999, s. 3.
15  CO2 emissions..., s. 14; Clean Energy Bill 2011, http://www.comlaw.gov.au/Details/

C2011B00166 (dostęp: 10.11.2012); Carbon Pricing Policy, http://www.climatechange.gov.au/en/
government/Carbon%20Pricing%20Policy.aspx (dostęp: 10.11.2012).

16  Rząd Chin w ramach 12. planu pięcioletniego rozważa pilotażowe opcje ETS w dwóch pro-
wincjach i czterech miastach. Te projekty pilotażowe mają być wprowadzone do 2013 r., by dostar-
czyć informacji do prowadzenia polityki krajowej po 2015 r. 

17  L’Australie devrait rejoindre le système européen d’échange de quotas d’émission, EurAc-
tiv, 28.08.2012, www.euractiv.fr (dostęp: 10.11.2012); Linking the Australian and European Union 
emissions trading systems, Press Releases RAPID, 28.08.2012, http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-12-631_en.htm (dostęp: 10.11.2012).
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Oddziaływanie protokołu jest ograniczone, ponieważ nie wszyscy główni 
emitenci są ujęci w zobowiązaniach (Chiny, Indie) lub nie wszyscy (USA) zde-
cydowali się na jego ratyfi kację. Niechęć do przyjęcia ambitnych i prawnie wią-
żących zobowiązań co do zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych wynika 
ze świadomości kosztów ich wprowadzenia. W czwartym raporcie IPCC szacuje 
się, że koszty stabilizacji CO2 w 2030 roku mogą wynieść do 3% globalnego PKB
(a w 2050 roku do 5,5%) i obniżyć roczne tempo wzrostu gospodarczego o 0,12%, 
przy czym koszty dla określonych regionów mogą się znacznie różnić od śred-
nich kosztów globalnych18. Takie obciążenia są trudne do akceptacji nawet dla 
dużych gospodarek. Kanada wystąpiła z protokołu z Kioto kilkadziesiąt godzin po 
zakończeniu konferencji klimatycznej w Durbanie, co pozwoliło rządowi zaosz-
czędzić około 14 mld dolarów kanadyjskich, które państwo to musiałoby zapłacić 
jako kary za brak zapowiadanych wcześniej redukcji emisji. Decyzję uzasadniono 
trudną sytuacją ekonomiczną19.

Zmiany klimatu od 2005 roku stały się żelaznym punktem obrad większości 
szczytów G8 i były regularnie omawiane w Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) na sesjach Zgromadzenia Ogólnego i niezliczonych spotkaniach Rady Eu-
ropejskiej obejmującej szefów państw Unii Europejskiej20.

Ambitna polityka redukcji emisji CO2 jest jednym z niewielu obszarów, w któ-
rych Europa może się pochwalić realnym przywództwem światowym21. W kolej-
nych rundach negocjacji w sprawie klimatu UE była ponownie bardzo aktywna. 
W 2005 roku zaczęła się domagać nowych międzynarodowych negocjacji w spra-
wie kontynuacji porozumienia po 2012 roku, aby zapewnić, że nie będzie luki 
prawnej po upływie pierwszego okresu zobowiązań protokołu z  Kioto w  2012 
roku22. Unia broniła nie tylko samego protokołu, ale także idei walki ze zmiana-
mi klimatycznymi na arenie międzynarodowej w opozycji do Stanów Zjednoczo-
nych, które próbowały przenieść debatę na mniejsze fora, takie jak Asia-Pacifi c 
Partnership Clean Development and Climate Change, utworzone w 2005 roku23. 
UE wzmocniła także współpracę z  Chinami w  procesie post-Kioto. 5 września 

18  IPCC 2007. Zmiana klimatu 2007. Raport Syntetyczny. Wkład grup roboczych I, II, III do 
Czwartego Raportu Oceniającego Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, R.K. Pachauri, 
i A. Reisinger (red)., Wydawnictwo IOŚ, Warszawa 2009, s. 69.

19  Statement by Minister Kent, Th e House of Commons, 12.12.2011, http://www.ec.gc.ca/de-
fault.asp?lang=En&n=FFE36B6D-1&news=6B04014B-54FC-4739-B22C-F9CD9A840800 (dostęp: 
12.03.2012).

20  Na poziomie globalnym podjęto wysiłek na rzecz stworzenia instrumentów środowiskowych 
(w ramach tzw. new environmental policy instruments – NEPIs). Są to instrumenty, które podkreś-
lają rolę informacji (np. ekoetykiety) i zachęty rynkowe (np. ekopodatki). 

21  J.H. Keppler, L’Union européenne et sa politique énergétique, Politique étrangère, vol. 72, no 3, 
2007.

22  Climate Change – Towards An EU Post-Kyoto Strategy, COM (98) 353 fi nal, 3 June 1998.
23  Welcome to the Asia-Pacifi c Partnership on Clean Development and Climate, http://www.asia-

pacifi cpartnership.org/english/default.aspx (dostęp: 12.12.2012). 
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2005 roku w Pekinie na szczycie UE – Chiny obie strony uzgodniły zapoczątko-
wanie partnerstwa w sprawie zmian klimatu, obejmujące regularne przeglądy po-
stępów w kontekście dorocznych spotkań24. Przewodniczący Komisji Europejskiej 
José Manuel Barroso powiedział w trakcie Światowego Kongresu Energetycznego 
w listopadzie 2007 roku, że Chiny są zaufanym partnerem Unii w sprawie zmian 
klimatycznych25.

W kolejnych latach KE zgłosiła wniosek, by przejść z 20 do 30% redukcji, je-
śli inne uprzemysłowione kraje zobowiązałyby się do takiego wysiłku26. Był to 
element nacisku, by zmusić innych graczy do porozumienia. Presja KE została 
skierowana nie tylko na Stany Zjednoczone, aby te ponownie się zaangażowały, 
ale także na rozwijające się kraje zorganizowane wokół inicjatywy BRICS (Bra-
zylia, Chiny, Indie, Republika Południowej Afryki). Unia argumentowała, że bez 
powszechnego ograniczania emisji z udziałem dużych krajów rozwijających się 
problem zmian klimatycznych nie może być rozwiązany. Było to zrozumiałe, 
gdyż pod koniec pierwszej dekady XXI wieku to Chiny wysunęły się na pierwsze 
miejsce w światowej emisji zanieczyszczeń (23% w 2009 roku)27. Unia Europejska 
włączyła problemy zmian klimatycznych w dwustronne spotkania i umieściła ten 
temat w programach wielu wielostronnych spotkań różnych forów ONZ, stawia-
jąc jeden cel – przekonania innych o konieczności dążenia obniżenia temperatury 
o dwa stopnie Celsjusza i przyjęcia wieloletnich zobowiązań w zakresie redukcji 
emisji28. UE wielokrotnie podejmowała temat na szczytach G8, G20. Na szczy-
tach klimatycznych ONZ (na przykład COP-15 w  Kopenhadze, 7–18 grudnia 
2009 roku) Unia była jednak w zasadniczych momentach negocjacji skutecznie 
marginalizowana29. Dopiero konferencja w  Durbanie przyniosła istotny postęp 
negocjacyjny30.

17. konferencja (COP) stron Ramowej Konwencji w sprawie Zmian Klimatu, 
połączona z 7. konferencją stron protokołu z Kioto (CMP-7), w dniach 29 listo-
pada – 11 grudnia 2011 roku w Durbanie, przyniosła oczekiwane (wobec umiar-
kowanych rezultatów poprzednich konferencji klimatycznych, między innymi 

24  China-EU Partnership on Climate Change Rolling Work Plan, Ministry of Foreign Aff airs, 
Ministry of Foreign Aff airs, the People’s Republic of China, http://www.mfa.gov.cn/eng/wjb/zzjg/
tyfl s/tfsxw/t283051.htm (dostęp: 12.11.2012). 

25  W. Liming, Y. Aiguo, China: Trustable Partner of the EU, People Daily, Nov. 13, 2007.
26  Analysis of options to move beyond 20% greenhouse gas emission reductions and assessing the 

risk of carbon leakage, Brussels, 26.05.2010, COM (2010) 265 fi nal, s. 2.
27  W 2009 r.: USA – 5 195 mln t/CO2, Chiny – 6 877,2 mln t/CO2 [za:] CO2 emissions..., s. 46–47.
28  L. van Schaik, S. Schunz, Explaining EU Activism and Impact in Global Climate Politics: Is the 

Union a Norm- or Interest-Driven Actor?, Journal of Common Market Studies, 2012, Vol. 50, No. 1, 
s. 181–182. 

29  Ibidem, s. 181–182; J. Curtin, Th e Copenhagen Conference: How Should the EU Respond, Th e 
Institute of International and European Aff airs, 2010, s. 1.

30  M.A. Levi, Overstated Success at Durban Climate Conference, Th e Atlantic, 12.12.2011, http://
www.theatlantic.com/international/archive/2011/12/overstated-success-at-durban-climate-confer-
ence/249840 (dostęp: 10.11.2012).
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w Kopenhadze, Cancun31) przedłużenie obowiązywania po roku 2012 protokołu 
z Kioto oraz polityczne porozumienie o potrzebie wypracowania do 2015 roku 
nowego globalnego porozumienia klimatycznego (prawnie wiążącego), które bę-
dzie obowiązywało po 2020 roku (190 krajów złożyło deklarację woli podpisania 
planu dojścia do nowego globalnego porozumienia o ochronie klimatu). UE pre-
zentowała wspólne stanowisko (uzgodnione uprzednio w konkluzjach Rady ds. 
Środowiska). Wysiłki KE wspierane były przez prezydencję w Radzie (pierwsza 
prezydencja Polski) oraz poszczególne państwa, między innymi przez Francję, 
która zabiegała o stworzenie Zielonego Funduszu, a przede wszystkim o przyjęcie 
porozumienia jako prawnego instrumentu ograniczenia emisji GHG, który zastą-
piłby Kioto32. 

Zmiana klimatu może budzić w  niektórych częściach świata żywy scepty-
cyzm, ale UE przyjęła i  promuje rzeczywistość globalnego ocieplenia jako fakt 
polityczny33. Skutki takiej polityki niosą jednak poważne konsekwencje ekono-
miczne. Brak globalnego porozumienia o redukcji emisji gazów cieplarnianych 
powodował, że indywidualne działania krajów UE-27 były jednostronnym wysił-
kiem polityki klimatycznej34. Taka sytuacja sprawia, że istnieją obawy, iż ogromny 
wysiłek transformacji technologicznej w kierunku gospodarek niskoemisyjnych 
może w perspektywie doprowadzić do znaczącego obniżenia konkurencyjności 
niektórych państw członkowskich UE.

UE coraz skuteczniej przekonuje społeczność międzynarodową, że pomysł na 
rozwój zielonych technologii i efektywność energetyczną celem łagodzenia skut-
ków zmian klimatycznych to nie tylko poprawa bezpieczeństwa energetycznego, 
ale także generowanie gospodarczego wzrostu i nowych miejsc pracy (!). Według 
Programu Ochrony Środowiska ONZ (United Nations Environment Programme) 
oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy szacuje się, że sektor energii odnawial-
nej do 2030 roku może zatrudniać 20,4 mln ludzi (wobec 2,3 mln w roku 2006)35. 
KE przewiduje utworzenie w UE blisko miliona nowych miejsc pracy do 2020 
roku w sektorach energii odnawialnej i efektywności energetycznej36. Na świe-
cie Chiny, największy światowy emitent zanieczyszczeń, według Międzynarodo-
wej Agencji Energii (2011) są jednocześnie wiodącym światowym inwestorem 

31  Por. S. Furfari, Politique et géopolitique de l’énergie. Une analyse des tensions internationales au 
XXIe siècle, Edition Technip, Paris, 2012, s. 134–135.

32  S. Senet, Durban: la position de la France, 22.11.2011, Journal de l’environnement.net; Dur-
ban: la position de l’Union européenne et de la France, 21.11.2011, http://www.developpement-du-
rable.gouv.fr/Ce-que-la-France-va-defendre-a,24789.html (dostęp: 12.12.2012). 

33  V. Heyvaert, Governing Climate Change: Towards a New Paradigm for Risk Regulation, Th e 
Modern Law Review, Vol. 74, No. 6, 2011, s. 833. 

34  CO2 emissions..., s. 46.
35  Green jobs: towards decent work in a  sustainable, low-carbon world, Worldwatch Institute, 

2008, s. 8. Towards a green economy: pathways to sustainable development and poverty eradication, 
United Nations Environment Programme, 2011.

36  J.M. Barroso, Europe 2020, European Council, 11.02.2010.
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w energię odnawialną (pierwszym producentem turbin wiatrowych i paneli foto-
woltaicznych) i liderem w branży zielonych technologii37. Stwarza to duże szanse 
na postęp w globalnym porozumieniu redukcyjnym GHG i wyzwanie dla krajów
wysokoemisyjnych.

9.2. Rozwój polityki klimatycznej UE i implikacje dla państw 
członkowskich

9.2.1. Płaszczyzny rozwoju polityki klimatycznej WE/UE

Polityka klimatyczna jest dziedziną, w której UE otwarcie aspiruje do odgrywania 
przywódczej roli na świecie. Działania klimatyczne UE są silnie zakorzenione już 
od lat 70. i 80. XX wieku. Analizując systematyczny rozwój polityki klimatycznej 
będącej elementem szerszej polityki środowiskowej Unii, można odnieść go do 
trzech płaszczyzn, na których następował postęp instytucjonalizacji omawiane-
go problemu: (1) bezpieczeństwa energetycznego, (2) szansy ekonomicznej oraz
(3) legitymizacji projektu integracji europejskiej.

Zobowiązania w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym wpłynęły 
na reorientację założeń polityki energetycznej UE dotyczących sposobów wytwa-
rzania energii. W Unii aspiracje do redukcji emisji gazów cieplarnianych zostały 
silnie powiązane z ograniczeniem zastosowania paliw kopalnych, rozwojem od-
nawialnych źródeł energii i zwiększeniem efektywności energetycznej38. Taki kie-
runek dywersyfi kacji struktury paliw, oparty na źródłach niskoemisyjnych (por. 
zał., tab. IX), wspierany był przez część państw członkowskich (głównie z Europy 
Zachodniej), które posiadały stosunkowo duży udział OZE lub energetyki jądro-
wej w bilansie energetycznym kraju. Z czasem problem wyboru źródeł energii, 
jako elementu zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, został powiązany 
z celami polityki klimatycznej.

W drugim aspekcie wiele państw łączyło walkę ze  zmianami klimatu w  ra-
mach UE z interesem gospodarczym, w wyniku czego na przełomie lat 80. i 90. 
XX wieku pojęcie ekologicznej modernizacji zostało silnie spopularyzowane 

37  China a leader in renewable energy, China Daily, 10.12.2011, http://www.chinadaily.com.cn/
cndy/2011-12/10/content_14243377.htm (dostęp: 5.03.2012); Worldwatch Report 182: Renewable 
Energy and Energy Effi  ciency in China: Current Status and Prospects for 2020, Th e World Watch 
Institute, October 2010; F. Torres, Le chemin partagé. Une histoire d’EDF en Chine (1983–2011), 
François Bourin Editeur, 2011, s. 297.

38  Stern Review: Th e Economics of Climate Change, 2006, http://webarchive.nationalarchives.
gov.uk/+/http://www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm (dostęp: 1.03.2012).
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i  stopniowo wprowadzane do środowiskowych programów działań UE39. Kon-
cepcja ta zakładała modernizację gospodarki przez innowacje technologiczne, 
co miało zapewnić postęp w osiągnięciu celów środowiskowych z jednoczesnym 
uzyskaniem przewagi konkurencyjnej. Dzięki temu Unia stawała się mniej zależ-
na od paliw kopalnych, a tym samym zdobywała przewagę w zakresie nowocze-
snych, niskoemisyjnych technologii energetycznych, które mogła eksportować40. 
Uzasadnienie tej koncepcji przedstawił raport Sterna na temat ekonomiki zmian 
klimatycznych (opublikowany 30 października 2006 roku), według którego

(...) kroki zmierzające do ograniczenia zmian klimatycznych stworzą ponadto nowe per-
spektywy dla biznesu: powstaną nowe rynki dla technologii wytwarzania czystej energii 
i dla innych czystych towarów i usług. Rynki te mogą rozwinąć się w  takim stopniu, że 
warte będą setki miliardów dolarów rocznie, a zatrudnienie w tych sektorach odpowiednio 
wzrośnie41.

Opierając się na racjonalnej kalkulacji, Unia stworzyła strategie rozwoju 
energii odnawialnej (OZE) i założyła, że spowoduje ona wzrost bezpieczeństwa 
energetycznego UE, stworzy miejsca ekopracy, zmniejszy emisję, a także wpłynie 
między innymi na unowocześnienie gospodarek krajów członkowskich, pobu-
dzenie gospodarcze42. W ten sposób cele środowiskowe zostały powiązane z ce-
lami gospodarczymi (w tym kontekście polityka klimatyczna staje się polityką 
ekonomiczną), przy czym redukcja emisji i budowy niskoemisyjnej gospodarki 
połączyła interesy wielu państw UE przodujących w zielonych technologiach43.

Trzecim kontekstem, w odniesieniu do którego należy rozpatrywać rozwój po-
lityki klimatycznej UE, stała się motywacja wspólnotowych instytucji do wykorzy-
stania tematu cieszącego się wysokim poparciem europejskich społeczeństw, jako 
sposobu zwiększenia własnej legitymizacji i poszerzenia kompetencji. Zmiany kli-
matu umożliwiały bowiem UE pełnienie roli lidera na arenie międzynarodowej 
i budowanie specyfi cznej politycznej podmiotowości, w efekcie czego wywarła ona 
znaczący wpływ na kształtowanie funkcjonowania reżimu zmian klimatu, odgry-
wając rolę politycznego przywództwa i normatywnej potęgi44. W ten sposób walka 
o „rozwiązania post-Kioto” stała się znakiem rozpoznawczym polityki zagranicz-
nej UE, dzięki czemu znaczenie polityczne instytucji Unii zostało wzmocnione.

39  Por. K. Crowley, Jobs and environment: Th e „double dividend” of ecological modernization?, 
International Journal of Social Economics 26, 1999; A. Gouldson, J. Murphy, Ecological moderniza-
tion and the European Union, Geoforum, Vol. 27, Iss. 1, 1996.

40  Por. L. van Schaik, S. Schunz, Explaining EU Activism and Impact in Global Climate Politics: 
Is the Union a Norm- or Interest-Driven Actor?, Journal of Common Market Studies, 2012, Vol. 50. 
No. 1, s. 176.

41  Stern Review... Przygotowany dla rządu Zjednoczonego Królestwa omawiał wpływ zmian 
klimatycznych i globalnego ocieplenia na światową ekonomię.

42  A. Jordan, D. Huitema, T. Rayner, H. van Asselt, Governing the European Union: Policy choi-
ces and governance dilemmas, s. 29–50. 

43  Por. L. van Schaik, S. Schunz, Explaining EU..., s. 178. 
44  M. Pietraś, Międzynarodowy reżim zmian klimatu, s. 121–128.
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W intencjach KE do odgrywania roli sumienia świata w walce z zanieczyszcze-
niem środowiska i w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym można zatem do-
strzec bardzo pragmatyczne przesłanki, takie jak polityczne dążenie do ograniczenia 
zależności od krajów eksporterów i ryzyka przerw w dostawach, technologiczna mo-
dernizacja gospodarek europejskich oraz zwiększenie legitymizacji własnych działań.

9.2.2. Prawno-traktatowe podstawy polityki klimatycznej

Istotną rolę w inkorporacji polityk ochrony środowiska do procesu integracji euro-
pejskiej odegrał Jednolity Akt Europejski (JAE, 1986). EWG uzyskała uprawnienia 
umożliwiające jej wykonywanie inicjatyw z zakresu polityki ochrony środowiska, 
które zajmowały coraz więcej miejsca w politycznej agendzie Wspólnoty. JAE de 
facto nadał status traktatowy polityce środowiskowej, dodając do TEWG Tytuł VII 
Środowisko naturalne. KE opierała się na przekonaniu, że nie ma skutecznej polity-
ki ochrony środowiska, jeżeli nie jest ona skoordynowana z decyzjami polityczny-
mi w pokrewnych dziedzinach. Zasada ta została wpisana w art. 130r TEWG. Do 
JAE została dołączona deklaracja, w której zapewniono, że „działania Wspólnoty 
w dziedzinie środowiska naturalnego nie mogą ingerować w politykę narodową 
Państw Członkowskich dotyczącą eksploatacji zasobów energetycznych”45.

Tytuł VII Środowisko naturalne art. 130r TEWG
Działania Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego mają następujące cele:

 – zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego,
 – przyczynianie się do ochrony zdrowia ludzkiego,
 – zapewnianie ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

(…) wymagania dotyczące ochrony środowiska naturalnego stanowią składnik innych polityk 
Wspólnoty.

Traktat z  Maastricht ugruntował kierunek integracji polityki środowisko-
wej, wprowadzając zmiany do TWE. Wskazał, że działania Wspólnoty obejmują 
„wspólną politykę w dziedzinie środowiska naturalnego” (art. 3 TWE), a „(…) wy-
mogi ochrony środowiska muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu i realizacji 
innych polityk Wspólnoty” (art. 6 TWE).

Włączenie ochrony środowiska do polityk wspólnotowych potwierdziły po-
stanowienia Traktatu z  Amsterdamu (wszedł w  życie 1 maja 1999 roku) przez 
obowiązek uwzględniania „w celu wspierania stałego rozwoju” wymogów ochro-
ny środowiska naturalnego przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty 
(art. 6 TWE, obecnie art. 11 TFUE, który mówi o „zrównoważonym rozwoju”)46. 

45  JAE, Deklaracja w sprawie artykułu 130r TEWG, Eurlex, www.eur-lex.europa.eu/pl/treaties/
dat/11986U/word/11986U.doc (dostęp: 21.03.212).

46  Traktat z  Amsterdamu zmieniający Traktat o  Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające 
Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (97/C 340/01).
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Do traktatu została dołączona „Deklaracja w sprawie oceny wpływu na środowi-
sko naturalne”, w której Komisja zobowiązuje się do przygotowania analizy oce-
ny wpływu na środowisko naturalne przy przedstawianiu propozycji, które mogą 
mieć na nie znaczący wpływ. 

Traktat z  Lizbony przyznał Unii w  dziedzinie „środowisko” kompetencję 
dzieloną między UE i państwa członkowskie (art. 4 ust. 2 TFUE). Wprowadzając 
zmiany do TUE w Tytule V Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii 
i postanowienia szczególne dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeń-
stwa w art. 21 ust. 2 pkt f), założył, że Unia

(...) przyczynia się do opracowywania międzynarodowych środków służących ochronie 
i poprawie stanu środowiska oraz zrównoważonego zarządzania światowymi zasobami na-
turalnymi w celu zapewnienia trwałego rozwoju.

Natomiast w Tytule XX Środowisko w art. 191 ust. 1 TFUE Traktat z Lizbony 
rozszerzył katalog celów UE w dziedzinie ochrony środowiska, stanowiąc, że ma się 
ona przyczyniać także do zwalczania zmian klimatycznych i promowania na płasz-
czyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych 
lub światowych problemów w dziedzinie środowiska. Przepisy art. 191–193 TFUE 
stały się fundamentem wspólnotowego działania na rzecz polityki klimatycznej. Ar-
tykuły te stanowią umocowanie traktatowe dla inicjatyw legislacyjnych podejmo-
wanych przez Komisję. Propozycje te są następnie analizowane i zatwierdzone przez 
Radę i Parlament Europejski zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Tytuł XX Środowisko art. 191 TFUE (dawny art. 174 TWE)
Polityka Unii w dziedzinie środowiska przyczynia się do osiągania następujących celów:

 – zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska,
 – ochrony zdrowia ludzkiego,
 – ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych,
 – promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania 
regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania 
zmian klimatu.

„Dyplomacja klimatyczna” po wejściu w życie Traktatu z Lizbony 1 grudnia 
2009 r. nabrała nowego impetu ze względu na zmiany instytucjonalne. W  KE 
w lutym 2010 roku powołano odrębną dyrekcję do spraw polityki klimatycznej 
DG Climate Action (DG CLIMA), wyodrębnioną z DG ENV, potwierdzając wagę 
spraw klimatycznych dla UE47. Obecnie (zgodnie ze zobowiązaniem wyrażonym 
w deklaracji załączonej do Traktatu amsterdamskiego) dla każdej znaczącej pro-
pozycji Komisji (także w zakresie energetyki) sporządzana jest ocena wpływu dla 
polityki środowiskowej (Impact Assessment)48.

47  Th e Directorate-General for Climate Action (DG CLIMA).
48  Impact Assessment, http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm (dostęp: 10.12.2012). 
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9.2.3. Rozwój polityki klimatycznej w WE/UE

Polityka UE w  zakresie zmian klimatu powstawała powoli i  stopniowo w  ciągu 
ostatnich 30 lat, wyrastając z ewoluującej polityki środowiskowej UE. W latach 70. 
XX wieku w Europie w warunkach relatywnie dobrej atmosfery politycznej nastąpił 
rozwój szerokiej współpracy w zakresie ochrony środowiska49. W tym czasie Dyrek-
cja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej zleciła badania naukowe w spra-
wach klimatu, a w 1975 roku Rada wydała oświadczenie, wskazując, że „(…) jest 
obowiązkiem Wspólnoty i państw członkowskich podejmowanie środków ochrony 
środowiska naturalnego we wszystkich strategiach w zakresie polityki energetycz-
nej przez podjęcie skutecznych działań”50. Komisja na podstawie zobowiązań z 1972 
roku (Konferencja ONZ w  Sztokholmie dotycząca ochrony środowiska) podjęła 
wysiłki zmierzające do integracji celów środowiskowych z politykami wspólnoto-
wymi między innymi w ramach przedstawionych kolejnych „Środowiskowych Pro-
gramów Działań” (Environmental Action Programme – EAP), rozwój europejskich 
polityk środowiskowych, nigdy jednak nie był procesem linearnym i zawsze odnosił 
się do szerszych uwarunkowań politycznych i cykli koniunkturalnych gospodarki 
(zob. tab. 17). Wobec kryzysów energetycznych lat 70. XX wieku w kolejnych latach 
przyjęto wiele uchwał ustanawiających krótkoterminowy cel obniżenia zużycia ropy 
naft owej oraz cele oszczędzania energii i rozwoju odnawialnych źródeł energii, acz-
kolwiek do połowy kolejnej dekady nie było wystarczającego wsparcia polityczne-
go państw członkowskich dla inicjowania wspólnych polityk na szczeblu UE, toteż 
wpływ Wspólnot w tym obszarze był w istocie bardzo ograniczony51.

Rada Europejska w ramach zapoczątkowanego w czerwcu 1998 roku tak zwa-
nego „procesu z Cardiff ” wezwała Radę Ministrów ds. Energii do opracowania 
strategii integracji problemów środowiska i  zrównoważonego rozwoju w  po-
szczególnych obszarach, tak by zapewnić wprowadzenie w  życie postanowień 
art. 6 TWE. W rezultacie Komisja, w komunikacie z 14 października 1998 roku 
Wzmocnienie integracji wymiaru środowiskowego w europejskiej polityce energe-
tycznej, zaproponowała włączenie spraw środowiskowych do polityk wspólnoto-
wych, stwierdzając:

(…) biorąc pod uwagę istotny wpływ energii na środowisko naturalne, nie jest możli-
wa integracja polityki środowiskowej bez dostosowania polityki energetycznej w sposób 
uwzględniający cele środowiskowe52. 

49  M. Pietraś, Dynamika zagrożeń ekologicznych [w:] Mechanizmy adaptacji politycznej pań-
stwa, Z.J. Pietraś, A. Dumała (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 75.

50  Council Resolution of 3 March 1975 on energy and the environment, Offi  cial Journal C 168, 
25/07/1975.

51  F. Morata, I.S. Sandoval, European energy policy an environmental approach, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Spain, 2012, s. 6.

52  Renforcer l’intégration de la dimension environnementale dans la politique énergétique euro-
péenne, Bruxelles, le 14.10.1998 COM (1998) 571 fi nal, s. 2. 
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Tabela 17. Programy działań środowiskowych (Environmental Action Programme – EAP) 1973–2012

1973–1976: pierwszy – EAP52 wyznaczył kierunki oparte na zasadzie, że rozwój gospodarczy, 
dobrobyt i ochrona środowiska są wzajemnie zależne
1977–1981: drugi EAP przyczynił się do przyjęcia kilku ramowych dyrektyw (szczególnie doty-
czących wody i odpadów)53

1982–1986 oraz 1987–1992: trzeci i czwarty EAP przyniosły znaczące zmiany w zakresie wpływu 
polityki środowiska dla rynku wewnętrznego (np. harmonizacja standardów emisji)54

1993–2000: piąty EAP przyniósł strategiczną reorientację kładącą nacisk na „ekologiczną zmia-
nę strukturalną” w głównych politykach sektorowych – transportu, energii, rolnictwa55

2002–2012: szósty EAP określał zasady współpracy z przemysłem, odnosząc się do potrzeby 
zrównoważonego rozwoju zintegrowanego z polityką środowiskową (proces z Cardiff )56

Źródło: opracowanie własne.5354555657

Deklaracja Rady Europejskiej z  grudnia 1988 roku z Rodos zasygnalizowa-
ła determinację UE do przyjęcia przewodniej pozycji w międzynarodowym za-
rządzaniu zmianami klimatycznymi, wskazując, że „(...) Wspólnota i  państwa 
członkowskie są zdeterminowane, by odgrywać przewodnią rolę w działaniach 
koniecznych, by chronić środowisko naturalne na świecie (…)”58. Rada Mini-
strów ds. Energii zaczęła opracowywać strategię wprowadzenia w życie wytycz-
nych z Cardiff , uważanych za podstawy Europejskiej Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju (European Strategy for Sustainable Development – SDS) przyjętej w 2001 
roku jako element szerszego ujęcia environmental policy integration (EPI), które 
znalazło się w centrum zainteresowania KE w latach 90. XX wieku59.

Na rozwój integracji polityki środowiskowej (EPI) w  latach 90. XX wieku 
wpłynął wzrost światowych ambicji walki ze zmianami klimatu. Dążenia KE do 
nadania szczególnej rangi problemowi ochrony środowiska zintensyfi kowały się 
wraz ze Szczytem Ziemi w 1992 roku i podpisaniem protokołu z Kioto (1997). 
Działania skoncentrowane były w Radzie Środowiska i Radzie ds. Energii, które 
na wspólnym spotkaniu w 29 października 1990 roku zobowiązały się ustabilizo-
wać do 2000 roku emisję dwutlenku węgla w UE na poziomie z 1990 roku i zasu-
gerowały ten cel dla wszystkich krajów uprzemysłowionych (stanowisko to zosta-
ło potwierdzone przez obie Rady 13 grudnia 1991 roku i na konferencji Narodów 
Zjednoczonych w Rio de Janeiro)60. 

53  1st Environmental Action Programme 1973–1976 (OJ C 112, 20.12.73).
54  2nd Environmental Action Programme 1977–1981 (OJ C 139, 13.06.77).
55  3rd Environmental Action Programme 1982–1986 (OJ C 46, 17.02.83); 4th Environmental 

Action Programme 1987–1992 (OJ C 328, 7.12.87).
56  5th Environmental Action Programme 1993–2000 (OJ C 138, 17.05.93).
57  6th Environmental Action Programme 2002–2010 (OJ L 242, 10/09/2002).
58  Declaration on the Environment, Anex I, European Council in Rhodes 2, 3 December 1988, 

SN 4443/1/88.
59  F. Morata, I.S. Sandoval, European energy..., s. 100–101. 
60  Energy consequences of the proposed carbon/energy tax, DG for Energy (DG XVII), SEC 

(92)1996, 23 October 1992, Supplement to energy in Europe, February 1993, s. 2. UE bezskutecznie 
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Od tego czasu polityka klimatyczna stała się jednym z ważniejszych prioryte-
tów prac KE i nowym istotnym czynnikiem procesu integracji europejskiej, tym 
bardziej że powstała WPZiB UE, a w ocenie Komisji polityka środowiskowo-kli-
matyczna nadawała się najlepiej do uwspólnotowienia. Sprzyjało temu również 
nastawienie w Radzie, w której znaczenie dążenie do redukcji emisji systematycz-
nie rosło wśród takich państw, jak Dania, Holandia, Niemcy czy Hiszpania. Gdy 
jednak Komisja opublikowała w maju 1992 roku komunikat Strategia Wspólnoty 
na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej61, 
w którym zamieściła propozycję wprowadzenia połączonego europejskiego po-
datku od emisji dwutlenku węgla z emisji energii (CO2/energia), niewielka, ale 
zdeterminowana grupa państw w Radzie (Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, 
Grecja i Portugalia) zablokowała tę inicjatywę62.

W październiku 1992 roku KE zaprezentowała raport Energy consequences of 
the proposed carbon/energy tax na temat konsekwencji wprowadzenia podatku 
węglowego, w którym argumentowała, że połączony wynik strategii Wspólnoty 
w zakresie podatku węglowego oraz programy uzupełniające krajów członkow-
skich będą wyraźnym sygnałem dla rynków do natychmiastowych i długotermi-
nowych zmian w produkcji i konsumpcji energii63. Komisja podkreśla, że sam 
podatek nie jest wystarczający do osiągnięcia celu stabilizacji i musi być połączo-
ny z innymi elementami strategii (przede wszystkim z programami oszczędno-
ściowymi i efektywnością energetyczną oraz z szerszym wykorzystaniem OZE)64. 
Ponieważ pomysł podatku od emisji węgla/energii na terenie UE w tamtym cza-
sie wymagał jednomyślności, Rada zarzuciła ten pomysł65. Podobnie Rada istot-
nie ograniczyła ambitne propozycje KE dotyczące promowania wydajności ener-
getycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach UE.

Przez znaczną część lat 90. XX wieku polityka krajów członkowskich w ramach 
Rady w znacznym stopniu uniemożliwiła UE osiągnięcie wystarczającego postę-
pu w opracowaniu polityki przeciwdziałania zmianom klimatu. Rozszerzenie UE 
o Austrię, Finlandię i Szwecję w 1995 roku – krajów z zaostrzonymi standarda-
mi ochrony środowiska – sprzyjało dalszym wysiłkom KE, która w  listopadzie 
1996 roku wydała swoją pierwszą Zieloną Księgę o rozwoju odnawialnych źródeł

postulowała, aby wszystkie kraje uprzemysłowione przyjęły zobowiązanie stabilizacji emisji dwu-
tlenku węgla na poziomie z 1990 nie później niż w roku 2000.

61  A community strategy to limit carbon dioxide emissions and improve energy effi  ciency, 13 May 
1992, http://europa.eu/rapid/press-release_P-92-29_en.htm (dostęp: 15.03.2012). 

62  A. Jordan, D. Huitema, H. van Asselt, Climate change policy..., s. 9; R.K.W. Wurzel, J. Connely, 
Th e European Union as a Leader in International Climate Change Politics, Routledge, UACES, Lon-
don–New York 2011, s. 78.

63  Consequences of the proposed carbon/energy tax, Commission of the European Communi-
ties, DG FOR ENERGY, (DG XVII), SEC (92), 23 October 1992, Supplement to Energy in Europe, 
February 1993.

64  Ibidem, s. 1.
65  Por. F. Morata, I.S. Sandoval, European energy policy..., s. 6.
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energii66. W kolejnych latach KE wydała liczne dokumenty (1997, 1999) odno-
szące się do problemów polityki zrównoważonego rozwoju, wskazując na zwią-
zek sektora energetycznego (na przykład produkcji prądu elektrycznego) z emisją 
CO2 czy rozwój OZE z tworzeniem „zielonych” miejsc pracy67.

Na przełomie XX i XXI wieku polityka klimatyczna stała się nowym istotnym 
czynnikiem szerszego procesu integracji europejskiej. UE wypracowała pozycję 
lidera w odniesieniu do zmian klimatu i wzmocniła mechanizmy koordynacyjne 
i reprezentacyjne. Nowy skład Trójki wynikający z Traktatu amsterdamskiego po-
prawił ciągłość prac przez stałe zaangażowanie KE. Komisja w ścisłej współpracy 
z Radą Europejską i Radą Ministrów, wobec wycofania się Stanów Zjednoczonych 
z protokołu z Kioto w 2001 roku, podjęła kampanię mającą na celu ocalenie proto-
kołu, wspierając wysiłki dyplomatyczne poza systemem ONZ (na przykład w ra-
mach dialogu z Rosją), co ostatecznie doprowadziło do wejścia protokołu w życie. 
W czasie przewodnictwa Irlandii na początku 2004 roku został ponadto wprowa-
dzony system „głównych negocjatorów” i „liderów zadaniowych” z różnych państw 
członkowskich, którzy wraz z Komisją reprezentowali Unię w różnych międzyna-
rodowych grupach negocjacyjnych68. Nowy system koordynujący w istotny sposób 
zwiększył zdolność UE do opracowywania określonych pozycji oraz efektywnego 
i elastycznego angażowania się w negocjacje międzynarodowe w rosnącej agendzie
międzynarodowej.

Wewnątrz UE, wspierając osiągnięcie celów wspólnotowych określonych 
w Kioto, KE zainicjowała Europejski Program Zmian Klimatycznych (ang. Europe-
an Climate Change Programme – ECCP, fr. Programme Européen sur le Changement 
Climatique – PECC) zaprezentowany w  czerwcu 2000 roku69. Cele ECCP iden-
tyfi kowały i zakładały realizację wszystkich niezbędnych elementów strategii UE 
w zakresie wprowadzania protokołu z Kioto. ECCP II został uruchomiony w paź-
dzierniku 2005 roku. Program ten zapoczątkował coraz częstsze uwzględnianie 
celów klimatycznych w działaniach Rady do spraw Energii. Rada odgrywała coraz 
bardziej konstruktywną rolę w opracowywaniu nowych założeń wewnętrznej poli-
tyki zapobiegania zmianom klimatu.

Po 2000 roku postępowała stopniowa europeizacja narodowych polityk kli-
matycznych. Ratyfi kacja protokołu z Kioto (decyzją Rady z dnia 25 kwietnia 2002 

66  Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. Green Paer for a Community Strategy 
Communication from the Commission, COM (96) 576, listopad 1996. W rezultacie w 1997 r. KE 
wydała pierwszą Białą Księgę obejmującą wiele rekomendacji w  obszarze odnawialnych źródeł 
energii (Energy for the future: Renewable sources of energy. Energy for the Future: Renewable Sources 
of Energy, White Paper for a Community Strategy and Action Plan COM (97) 599 fi nal (26.11.1997).

67  Th e energy dimension of climate change, Brussels, 14.05.1997 COM (97) 196 fi nal, s. 8–9; Com-
mission Working Paper addressed to the European council the Cologne Report on Environmental 
Integration, Mainstreaming of environmental policy, Brussels, 26.05.1999 SEC (1999) 777 fi nal.

68  R.K.W. Wurzel, J. Connely, Th e European Union..., s. 79.
69  European Climate Change Programme (ECCP), http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/in-

dex_en.htm (dostęp: 15.09.2012).
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roku)70 przyspieszyła proces przyjmowania kolejnych dyrektyw wspólnotowych, 
między innymi w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cie-
plarnianych. Działania Rady w  odniesieniu do rozwoju polityki zapobiegającej 
zmianom klimatu w UE także uległy istotnemu wzmocnieniu. Rada Ochrony Śro-
dowiska oraz Rada do spraw Energii konstruktywnie współpracowały przy przy-
jęciu rosnącej liczby przepisów prawnych mających na celu zmniejszenie emisji 
GHG71. Konstruktywne zaangażowanie Rady umożliwiło ożywienie działalności 
prawodawczej (zob. tab. 18).

Większa część działań zapobiegających zmianom klimatu UE nie wymagała 
jednomyślności, co pozwoliło pokonać opozycję niechętnych krajów członkow-
skich. Niekiedy jednak niektóre z nich osłabiały w Radzie inicjatywy w ramach 
polityki zapobiegania zmianom klimatycznym. Na przykład jeden ze słabszych 
elementów Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS) – alokacja limitów 
emisji w poszczególnych krajach (zamiast sprzedaży praw emisyjnych na aukcji) 
– wynikał z nacisków krajów członkowskich72.

W marcu 2006 roku KE przedstawiła Zieloną Księgę Europejska strategia na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, w której określiła kie-
runki niezbędne do osiągnięcia bezpieczeństwa sektora energetycznego w UE73.

Przedstawiając w styczniu 2007 roku założenia pakietu energetyczno-klimatycz-
nego, KE de facto wyodrębniła politykę klimatyczną z polityki środowiskowej, a jed-
nocześnie związała aspekty klimatyczne z polityką energetyczną. Pakiet energetycz-
no-klimatyczny stanowił potwierdzenie ambicji utrzymania pozycji lidera i  wolę 
nowej, długofalowej europejskiej polityki energetycznej, stanowiącej odpowiedź na 
zmiany klimatu74. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europej-
skiego Europejska polityka energetyczna z dnia 10 stycznia 2007 roku wskazał, że

(…) priorytetem UE jest wzmożenie wysiłków w celu nadania globalnego charakteru dzia-
łaniom służącym zapobieganiu zmianom klimatu (…). Wypełnienie zobowiązania Unii 
Europejskiej do podjęcia natychmiastowych działań w sprawie gazów cieplarnianych po-
winno znaleźć się w centrum nowej europejskiej polityki energetycznej z trzech powodów: 
emisje CO2 pochodzące z sektora energii stanowią 80% łącznych emisji gazów cieplarnia-
nych w UE, (…) ograniczenie coraz większego narażenia UE na wahania i wzrost cen ropy 
i  gazu oraz, potencjalnie, stworzenie bardziej konkurencyjnego unijnego rynku energii, 
który będzie stymulować powstawanie innowacyjnych technologii i miejsc pracy75. 

70  2002/358/EC, Council Decision of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the Eu-
ropean Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change and the joint fulfi lment of commitments the reunder, Offi  cial Journal L 130, 15.05.2002.

71  Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) w części dotyczącej energii. 
72  R.K.W. Wurzel, J. Connely, Th e European Union..., s. 81. 
73  A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, Green Paper, Brussels, 

8.03.2006, COM (2006) 105 fi nal. 
74  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 
(dostęp: 10.05.2012).

75  An Energy Policy for Europe, Brussels, 10.01.2007 COM (2007) 1 fi nal.
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Tabela. 18. Najważniejsze akty i środki przyjęte w latach 2001–2012 w sprawie efektywności
energetycznej i ochrony środowiska

Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne

Dyrektywa 93/76/EWG z dnia 13 września 1993 r. w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla 
przez poprawienie efektywności energetycznej (SAVE)

Dyrektywa 2001/77/WE w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych

Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa 2003/30/WE w sprawie promowania biopaliw w transporcie

Dyrektywa 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

Dyrektywa 2004/8/WE w sprawie promowania kogeneracji

Dyrektywa 2004/35/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko 
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu

Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych

Dyrektywa 2006/32/WE o wymaganiach dotyczących ekoprojektu dla produktów 
wykorzystujących energię 

Rozporządzenie WE 842/2006 oraz Dyrektywa 2006/40/WE w sprawie ograniczenia emisji 
fl uorowanych gazów cieplarnianych

Dyrektywa 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla, przyjęta przez 
UE w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Dyrektywa 443/2009/WE o samochodach osobowych i emisji dwutlenku węgla 

Dyrektywa RES 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych

Dyrektywa 2011/77/WE z 27 września 2011 r. obligująca w sprawie promocji na rynku 
wewnętrznym energii elektrycznej produkcji z OZE

Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej
Źródło: opracowanie własne.

Komunikat (który łączył inne zintegrowane dokumenty76) został przyjęty na 
szczycie przywódców unijnych w dniach 8–9 marca 2007 roku i wyznaczył cele 
polityczne w obszarze energii i przeciwdziałania zmianom klimatu. Rada Euro-
pejska uznała, że

76  Renewable Energy Road Map Renewable energies in the 21st century: Building a more sustain-
able future, Brussels, 10.01.2007 COM (2006) 848 fi nal; Dokument roboczy służb Komisji – Ograni-
czenie globalnego ocieplenia do 2°C w perspektywie roku 2020 i dalszej – Podsumowanie oceny wpły-
wu COM (2007) 2 fi nal, SEK (2007).
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(…) znaczący rozwój w zakresie racjonalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawial-
nych zwiększy bezpieczeństwo energetyczne, zdławi prognozowany wzrost cen energii 
i zmniejszy emisję gazów cieplarnianych zgodnie z ambicjami UE77.

Ranga problematyki zmian klimatu wzrosła wraz z ukończeniem 4. Raportu 
(2007) Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (Intergovernmental 
Panel on Climate Change – IPCC) podsumowującego zmiany środowiskowe78. 
KE, wsparta przez państwa członkowskie, wykorzystała wysokie poparcie opinii 
społecznej do działań w zakresie upowszechnienia polityki klimatycznej na po-
ziome europejskim79.

W marcu 2008 roku Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB i Komisja przedstawili na 
forum Rady Europejskiej sprawozdanie, w którym zmiany klimatyczne określono 
jako „czynnik zwielokrotniający zagrożenia”80. W rezultacie zmiany klimatyczne zo-
stały uwzględnione w zaktualizowanej wersji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa 
z  2003 roku81. Zaprezentowanie w  październiku 2009 roku Strategicznego Planu 
Technologii Energetycznych (Strategic Energy Technology Plan – SET), przyjętego 
w marcu 2010 roku, oraz powołanie Europejskiego Instytutu Innowacji i Techno-
logii (European Institute of Innovation and Technology – EIT) wspierały wysiłki na 
rzecz innowacyjnych technologii energetycznych82. Plan SET jest uważany za fi lar 
technologiczny europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej.

Europejskie instytucje skorzystały z  okazji, by wzmocnić swoją legitymację, 
i przeniosły problematykę zmian klimatu do centrum europejskiego procesu in-
tegracji. O ile w latach 90. XX wieku większość polityk klimatycznych była wpro-
wadzana wyłącznie na poziomie krajowym, o tyle europeizacja krajowych polityk 
ochrony środowiska po 2000 roku postępowała z dużą dynamiką. W 2008 roku 
Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency – EEA) szacowa-
ła, że 80% środków polityki klimatycznej wprowadzonych na poziomie państw 
członkowskich zostało zatwierdzone w  odpowiedzi na polityki UE lub zostało 
przez nie wymuszone. Stopniowo środek ciężkości regulacji w tym obszarze został 
przeniesiony z poziomu państw członkowskich na szczebel UE.

Długoterminowe zmiany na poziomie UE obrazuje opublikowana przez Ko-
misję w listopadzie 2010 roku Energia 2020. Strategia konkurencyjnej, zrównowa-

77  European Council 8/9 March 2007, Presidency Conclusions, Brussels, 2 May 2007, 7224/1/07 
REV 1. 

78  IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4).
79  S. Oberthür, C.R. Kelly, EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and 

Challenges, Th e International Spectator, Vol. 43, No. 3, September 2008, 43. 
80  Climate Change and International Security, Paper from the High Representative and Th e 

European Commission to Th e European Council, 14.03.2008, S113/08.
81  European Security Strategy. A Secure Europe in a Better World, European Communities, 2009.
82  Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan) COM/2009/0519 fi nal; 

Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET Plan), Council conclusions on the 
Commission Communication 3001st TTE Council meeting Brussels, 12.03.2010. Działania te wspie-
ra Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Energii (European Energy Research Alliance – EERA).
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żonej i bezpiecznej energii, która podkreśliła pilną potrzebę podjęcia działań, by 
przez restrukturyzację rynku energii w UE osiągnąć nie tylko cele klimatyczne, 
ale także zachować konkurencyjność. Dokument wskazuje, że efektywność ener-
getyczna „jest jednym z podstawowych celów strategii 2020 oraz podstawowym 
czynnikiem w realizacji naszych [UE – T.M.] długoterminowych celów w zakresie 
energii i klimatu”83.

9.2.3.1. Pakiet energetyczno-klimatyczny UE

23 stycznia 2008 roku KE przedstawiła (przyjęty następnie w dniach 11–12 grud-
nia 2008 roku przez Radę Europejską w trakcie prezydencji francuskiej) pakiet 
energetyczno-klimatyczny, który włączył politykę klimatyczną w obszar energii84. 
Pakiet zakładał realizację ambitnych zobowiązań w dziedzinie energii i klimatu 
(zadeklarowanych w marcu 2007 roku)85:

1) nowelizacji europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS),
2) zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z sektorów nieobjętych ETS, ta-

kich jak transport, mieszkalnictwo, rolnictwo i odpady,
3) związania krajowych celów w zakresie OZE,
4) wychwytywania i składowania dwutlenku węgla86.
W ten sposób Rada Europejska połączyła politykę klimatyczną i energetyczną 

Wspólnoty. Pakiet klimatyczny i  energetyczny stał się fl agowym instrumentem 
Unii poszukującej ustanowienia zrównoważonego modelu energetycznego. KE 
postawiła przed państwami w okresie do 2020 roku wygórowane cele, potocznie 
określane mianem „3 × 20”87: 

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

83  Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy, Brussels, 10.11.2010 
COM (2010) 639 fi nal, s. 6.

84  Presidency Conclusions, European Council 11–12 December 2008, Brussels, 13 February 
2009 (OR. fr).

85  Wspólnotowe akty prawne wchodzące w  skład pakietu energetyczno-klimatycznego: Dy-
rektywa PE i  Rady 2009/29/WE w  celu usprawnienia i  rozszerzenia wspólnotowego systemu han-
dlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS); Decyzja PE i Rady nr 
2009/406/WE w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniej-
szenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących 
redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS); Dyrektywa PE i  Rady 2009/31/WE 
w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (tzw. dyrektywa CCS); Dyrektywa PE i Rady 
2009/28/WE w  sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa 
OZE); Decyzja KE z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca wykaz sektorów i podsektorów uważanych za 
narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

86  Począwszy od 1 stycznia 2005 r., przedsiębiorstwa objęte EU ETS zostały zobowiązane do 
rejestrowania swoich emisji. Pod koniec każdego roku przedsiębiorstwa są zobligowane do przed-
stawienia sprawozdań na temat emisji w danym roku. 

87  Th e EU climate and energy package, DG CLIMA, http://ec.europa.eu/clima/policies/package/
index_en.htm (dostęp: 10.06.2012); por. European Council 8/9 March 2007, Presidency Conclusions... 



256 Klimatyczne implikacje dla polityki energetycznej UE

 – racjonalizację wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zu-
życia o 20%,

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

 – osiągnięcie 10% udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych.
Dyrektywa OZE 2009/28/WE w  sprawie promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych (uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE) 
przyjęta w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego zawiera (art. 3 dyrekty-
wy) wiążący cel 20% udziału OZE w zużywanej w Unii energii do roku 2020, jak 
również wiążący cel zwiększenia udziału biopaliw w transporcie do 10%.

9.2.3.2. Logika i założenia systemu EU ETS

Dążąc do ograniczenia emisji GHG, Unia przeniosła ustalony na podstawie pro-
tokołu z Kioto system handlu jednostkami uprawnień do emisji CO2 z poziomu 
globalnego (Assigned Amount Unit – AAU) do regionalnego88. Pierwotnie miał 
on być mechanizmem wspomagającym wywiązanie się państw UE-15 z  celów 
określonych w  protokole. Z  czasem Europejski System Handlu Uprawnieniami 
do Emisji (European Union Emissions Trading System – EU ETS), ustanawiają-
cy limity emisji GHG, stał się głównym mechanizmem polityki przeciwdziałania 
zmianom klimatu w UE89. EU ETS został zaproponowany w październiku 2001 
roku i przyjęty w 2003 roku przez dyrektywę 2003/87/WE (zmieniony dyrektywą 
2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku)90.

Europejski system handlu emisjami opiera się na założeniu „wychwytywanie –
handel” (w systemie cap-and-trade) realizowanym na poziomie przedsiębiorstw 
zobowiązanych do zakupu zezwoleń na emisję dwutlenku węgla (CO2) i innych 
gazów cieplarnianych w ramach odgórnie ustalonego limitu dostępnych upraw-
nień do emisji91. Uczestnictwo przedsiębiorstw w  sektorach objętych kontrolą 
emisji jest obowiązkowe, a system nadzorowany przez KE zakłada sankcje i zobo-
wiązanie do zakupu brakujących uprawnień92.

88  European Union Emissions Trading System, http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_
en.htm (dostęp: 15.03.2012).

89  Mechanizm redukcji GHG opiera się na dwóch fi larach: EU ETS oraz EU non-ETS (non-ETS 
obejmuje m.in. transport, rolnictwo, mieszkalnictwo, instytucje, handel, usługi), zob. Decyzja PE 
i Rady 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

90  Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a scheme 
for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Direc-
tive 96/61/EC/ COM/2001/0581 fi nal; Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the 
Council of 23rd April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse 
gas emission allowance trading scheme of the Community, L 140/63, 5.06.2009.

91  Począwszy od 1 stycznia 2005 r., przedsiębiorstwa objęte EU ETS zostały zobowiązane do 
rejestrowania swoich emisji i składania sprawozdań na temat wielkości emisji. 

92  Uprawnienie do emisji jest to wielkość odpowiadająca ekwiwalentowi 1 tony CO2.
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W ramach EU ETS Unia zamierza w latach 2013–2020 ograniczyć emisję ga-
zów cieplarnianych o 21% w stosunku do emisji z 2005 roku93. System objął około 
12 tys. instalacji w sektorze energetycznym i w innych gałęziach przemysłu, odpo-
wiadających za ponad połowę emisji CO2 i 40% emisji wszystkich gazów cieplar-
nianych (2009)94. W całkowitej emisji objętej EU ETS największy udział w 2008 
roku miała produkcja energii elektrycznej (55%) oraz produkcja przemysłowa 
stali, cementu i rafi nacja ropy naft owej (razem 24%).

Dyrektywa 2009/29/WE zasadniczo dzieli sektory objęte mechanizmem EU 
ETS na trzy kategorie:

1) przemysły narażone na ucieczkę emisji, czyli na znaczne ryzyko przenosze-
nia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich,

2) pozostałe przemysły, w tym produkcję ciepła,
3) producentów energii elektrycznej95.
W trzecim okresie rozliczeniowym, od roku 2013 roku, obowiązywać będzie 

pełny aukcjoning, co oznacza, że podstawową zasadą dostępu do uprawnień 
będzie zakup uprawnień na aukcjach96. Energochłonnym branżom przemysłu 
z sektorów narażonych na ucieczkę emisji przysługiwać będzie 100% bezpłatnych 
uprawnień do emisji (między innymi hutom, cementowniom, papierniom) do 
2020 roku97. Dla sektorów nienarażonych na ucieczkę emisji CO2 oraz dla produk-
cji ciepła (i instalacji powstałych po 2013 roku) zakłada się stopniowe zmniejsza-
nie bezpłatnych uprawnień z poziomu 80% w roku 2013 do 30% w 2020 roku i do 
zera w 2027 roku. Okresy przejściowe mają pomóc w utrzymaniu konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw przez łagodzenie kosztów wynikających z obowiązku zakupu 
uprawnień do emisji CO2 i wzrostu cen energii98.

Zasadniczym elementem europejskiego systemu handlu emisjami jest wspólna 
„waluta” handlowa w postaci uprawnień na emisję. Ustalając cenę za każdą tonę 
wyemitowanego CO2 (jedno zezwolenie daje prawo do wyemitowania 1 t CO2), 
europejski system handlu emisjami zachęca do inwestycji w technologie nisko-
węglowe, gwarantujące redukcję emisji (na przykład zakup nowych efektywnych 
technologii) lub zakup dodatkowych zezwoleń na rynku lub/i oba rozwiązania 

93  Dyrektywa 2009/29/WE (5), L 140/63, 5.06.2009, s. 1.
94  A. Paczosa i in., Zadania wynikające z nowych regulacji dotyczących redukcji emisji gazów cie-

plarnianych w Unii Europejskiej, Dyrektywa ETS & Decyzja NON ETS, KASHUE/Instytut Ochrony 
Środowiska, czerwiec 2009, s. 6. 

95  Dyrektywa 2009/29/WE, L 140/635.6.2009.
96  System handlu uprawnieniami do emisji w UE funkcjonuje od 2005 r., a jego całkowite wpro-

wadzenie podzielono na trzy okresy rozliczeniowe 2005–2007, 2008–2012 i po 2013 r. 
97  S. Lizak, Aukcje uprawnień do emisji w EU ETS w okresie 2013–2020 zgodnie z Dyrektywą 

2009/29/WE, KASHUE-KOBIZE, luty 2010.
98  W Polsce istnieje możliwość w ramach tzw. klauzuli rewizyjnej, po 2018 r., ewentualnego 

przedłużenia derogacji, por. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pra-
cach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2008 r. (podczas prezydencji francuskiej), Druk nr 
1697 Warszawa, 13.02.2009, s. 6.
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jednocześnie. Do 2012 roku większość uprawnień przydzielono przedsiębior-
stwom nieodpłatnie99. W najtrudniejszej jednak sytuacji jest sektor wytwarzania 
energii elektrycznej, który ma największy udział w całkowitej emisji w EU ETS, 
gdyż od 2013 roku zasadniczo nie przydziela się w  nim żadnych bezpłatnych 
uprawnień (z wyjątkiem derogacji do końca 2019 roku dla niektórych państw, 
między innymi dla Polski Czech, Węgier, Bułgarii i  Rumunii). W  krajach tych 
przejściowo przydział bezpłatnych uprawnień na produkcję energii elektrycz-
nej w 2013 roku nie przekroczy 70% (średniej rocznej ilości emisji za lata 2005–
2007) i stopniowo zmniejszy się do zera w 2020 roku (art. 10c pkt 2 dyrektywy
2009/29/WE).

Środki pieniężne uzyskane z  aukcji trafi ą do budżetów narodowych państw 
członkowskich, które określają sposób wykorzystywania dochodów uzyskanych 
ze sprzedaży uprawnień. Przynajmniej 50% wpływów ma służyć fi nansowaniu 
inwestycji przyjaznych środowisku, między innymi redukcji emisji gazów cie-
plarnianych, rozwojowi energii ze źródeł odnawialnych, zalesianiu, inwestycjom 
w  instalacje wychwytywania i  geologicznego składowania CO2 (carbon capture 
and storage – CCS), czystych technologii węglowych, fi nansowaniu badań i roz-
woju efektywności energetycznej.

9.2.3.3. Wizja gospodarki zeroemisyjnej 2050

Aspiracje KE w kierunku przeciwdziałania zagrożeniom klimatu sięgają dalej niż 
cele określone w pakiecie energetyczno-klimatycznym. Zgodnie z wizją Komisji 
polityka energetyczna ma być bowiem „kolejnym wielkim projektem europej-
skiej integracji”100. W marcu 2011 roku KE przyjęła plan działania prowadzący 
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku, a w po-
łowie grudnia 2011 roku zaprezentowała nowy strategiczny dokument Energy Ro-
admap 2050, który zakłada do 2050 roku redukcję emisji gazów cieplarnianych 
GHG o  80% poniżej poziomu z  1990 roku101. Plany Komisji na okres do 2050 
roku zakładają całkowitą dekarbonizację (odejście od węgla) w produkcji energii 
elektrycznej w Europie, co ma przynieść niemal całkowity brak emisji CO2 w tym 
sektorze (redukcja o 96–99% w stosunku do roku 1990)102. W 2050 roku emisja 
CO2 z produkcji energii elektrycznej i ciepła ma się obniżyć o prawie 70% w sto-
sunku do 1990 roku103.

99  Obowiązek zakupu uprawnień do emisji (European Union Allowance – EUA) na aukcjach 
będzie wprowadzany stopniowo (z wyjątkiem kilkunastu krajów, gdzie sektor elektroenergetyczny 
będzie nabywał 100% uprawnień na aukcji już od 2013 r.).

100  EU Commission, Background Paper: Energy Roadmap 2050, State of Play, 3 May 2011, s. 2).
101  Impact Assessment. Communication from the Commission to the Council, the European 

Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, En-
ergy Roadmap 2050, European Commission Staff  Working Paper 2011, part 2/2, s. 36.

102  Ibidem, s. 36. 
103  Ibidem, part 1/2, s. 82. 
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KE wskazała pięć różnych kombinacji czterech wariantów scenariuszy dekar-
bonizacji, które będą przeanalizowane pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw, kosztów i konkurencyjności sektora energii. Pierwszy z nich koncentruje 
się na efektywności energetycznej, drugi na dywersyfi kacji technologii energe-
tycznych, trzeci skupia się na rozwoju energetyki odnawialnej, czwarty – ener-
getyki jądrowej, piąty zakłada dynamiczny rozwój technologii wychwytywania 
i magazynowania CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS). Dokument promuje 
budowę gospodarki o niskim poziomie wykorzystania węgla (low-carbon econo-
my), zawężając cele polityki klimatycznej z redukcji emisji CO2 (gospodarki ni-
skoemisyjnej – low-emission economy) do ograniczenia konsumpcji węgla jako 
źródła energii.

Według Energy Roadmap 2050 dominacja paliw kopalnych w energii pierwot-
nej zmniejszy się z 83% w 1990 roku (i 79% w 2005 roku) do zaledwie 64% w 2050 
roku104. Spadek ten będzie osiągnięty głównie kosztem węgla, w mniejszym stop-
niu ropy naft owej. Jednocześnie wzrośnie udział OZE i energetyki jądrowej (36% 
energii pierwotnej w roku 2050 wobec 21% w 2009 roku). W produkcji energii 
elektrycznej źródła nieemitujące CO2 mają stanowić aż 66% (w tym 40% genero-
wane z OZE i 26% z elektrowni jądrowych). Dodatkowo 17,8% energii elektrycz-
nej ma pochodzić z zakładów wyposażonych w CCS.

Dokument Energy Roadmap 2050 zaostrza cele redukcji emisji GHG. W prak-
tyce oznacza to wzrost znaczenia w sektorze energii dwóch źródeł jej wytwarza-
nia: odnawialnych i energetyki jądrowej.

KE wskazuje na ekonomiczne korzyści w utrzymaniu i dalszym wzmocnieniu 
czołowej pozycji UE w dziedzinie elektrowni jądrowych pod warunkiem spełnie-
nia najwyższych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony i nierozprze-
strzeniania105. Przewodniczący KE, José Manuel Barroso, przemawiając 22 maja 
2008 roku na europejskim forum energii nuklearnej w Pradze, powiedział ponad-
to, że „energia jądrowa może wnieść istotny wkład do walki przeciwko zmianom 
klimatycznym”106. Przewodniczący KE przypomniał też, że energia pochodząca 
z reakcji rozszczepienia atomu stała się dziś jedną z najtańszych form produkcji 
energii i  mogłaby uchronić rynek europejski przed zgubnymi skutkami wahań 
cen ropy.

Taka polityka rozmija się z  uwarunkowaniami globalnymi, gdyż większość 
prognoz konsumpcji energii (World Energy Outlook 2030, BP Energy Outlook 
2030) zakłada wzrost zużycia węgla na świecie, przynajmniej w okresie do 2020 
roku107.

104  Ibidem, s. 15. 
105  An Energy Policy for Europe, SEC (2007) 12, Brussels, 10.01.2007 COM (2007), s. 17.
106  J.M. Barroso, European Nuclear Energy Forum, Prague, 22.05.2008, Press Release, http://

europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-08-259_en.htm (dostęp: 13.03.2012).
107  Por. L. Gawlik, A. Uliasz-Bocheńczyk, Perspektywy węgla kamiennego i brunatnego w Polsce 

i Unii Europejskiej, Energetyka, 2011, s. 40.
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Według Komisji dekarbonizacja gospodarki (przez zwiększenie wykorzysta-
nia OZE i  energetyki jądrowej) ma być receptą na uniezależnienie się od im-
portu surowców energetycznych spoza Unii, a  także impulsem pobudzającym 
innowacyjność i  tworzenie miejsc ekopracy oraz unowocześnienie gospoda-
rek krajów członkowskich. Wiele państw Europy Zachodniej opowiada się za 
rozwojem przemysłu „zielonej gospodarki”, a  tym samym za bardziej ambitną 
polityką klimatyczną UE. (Wielka Brytania w 2008 roku przyjęła w swojej stra-
tegii Climate Change Act za cel redukcję emisji do 2050 roku o 80% w stosun-
ku do roku 1990108, Francja w  krajowej strategii polityki klimatycznej – Plan 
climat de la France z 2010 roku – deklaruje gotowość ograniczenia o 30% emi-
sji do 2020 roku, celem zaś przyjętym przez Niemcy w 2007 roku jest redukcja 
o 40%). Taki kurs wspierają lobby przemysłowe, między innymi niemiecki Sie-
mens (czołowy w UE producent turbin wiatrowych off shore), francuski Alstom 
(energia geotermalna, słoneczna, wiatrowa, wodna oraz energia pozyskana z bio-
masy), szwedzki Vattenfall (technologie CCS) czy przemysł energetyki jądrowej
(AREVA)109.

9.3. Implikacje polityki klimatycznej dla bezpieczeństwa 
energetycznego państw członkowskich

UE, aspirując do roli światowego lidera w powstrzymaniu zmian klimatycznych, 
wymaga od państw członkowskich dostosowania polityki energetycznej do ce-
lów gospodarki niskoemisyjnej. Kraje członkowskie są jednak silnie zróżnicowa-
ne pod względem struktury źródeł energii i energochłonności gospodarki, stąd 
dążenie do dekarbonizacji gospodarki stwarza największe problemy dla państw, 
których sektor energetyczny zdominowany jest przez węgiel. Polityka klimatycz-
na i energetyczna UE, koncentrując się na zmniejszeniu emisji CO2, zwiększaniu 
udziału OZE i efektywności energetycznej, stawia przed państwami członkowski-
mi nowe wyzwania, niekiedy bardzo trudne do zrealizowania. W tym kontekście 
polityka klimatyczna UE wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla gospodarek 
państw członkowskich.

108  Climate Change Act 2008, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/pdfs/ukp-
ga_20080027_en.pdf (dostęp: 3.03.2012); Plan climat de la France http://www.developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/pdf/09003_PLAN_CLIMAT.pdf (dostęp: 3.03.2012); Th e Integrated Energy and 
Climate Programme of the German Government, Berlin, 5 December 2007.

109  O. Reyes, EU Emissions Trading System: Failing at the third attempt, Carbon Trade Watch, 
April 2011, s. 5. Wymienione fi rmy są korporacjami międzynarodowymi, związanymi jednak z ma-
cierzystymi krajami pochodzenia. 
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9.3.1. Problem zróżnicowanej struktury produkcji energii państw 
członkowskich

Powodzenie dekarbonizacji na poziomie globalnym stoi pod znakiem zapytania, 
jeśli przyjąć, że główni światowi konsumenci będą kontynuować dotychczasowe 
polityki. W ciągu ostatniej dekady węgiel pokrył bowiem prawie połowę wzrostu 
światowego zapotrzebowania na energię, a jednym z najważniejszych pytań jest, 
czy ten trend ulegnie zmianie i w jakim tempie. Kontynuacja obecnych polityk – 
według prognoz International Energy Agency (IEA) – wywołałaby wzrost zużycia 
węgla o kolejne 65% do 2035 roku (World Energy Outlook 2011). Sprzyja temu 
dostępność we wszystkich regionach geografi cznych, łatwość transportu i maga-
zynowania oraz niższa cena (względem ropy i gazu ziemnego). Rodzi to pytanie 
o  sens skuteczności i  ekonomiczne konsekwencje polityki klimatycznej UE dla 
państw członkowskich.

Inkorporacja polityki w zakresie zmian klimatu w system energetyczny ingeru-
je w strukturę stosowanych paliw i technologii w danym kraju. W UE-27 znacz-
na część państw członkowskich opiera swój bilans energetyczny na tak zwanych 
czystych technologiach. Źródła odnawialne dominują w  produkcji energii elek-
trycznej – w Austrii 68%, na Łotwie ok. 65%, w Szwecji ok. 58%, a średni udział 
w UE wynosi 18%110. W 2009 roku 15 krajów wykorzystywało energetykę nukle-
arną w produkcji energii elektrycznej (najwięcej Francja – ok. 76%). Luksemburg, 
Holandia, Irlandia i  Włochy produkują ponad 50% energii elektrycznej z  gazu 
ziemnego. Węgiel ma natomiast największe zastosowanie w Polsce, Estonii, Cze-
chach, Grecji, Bułgarii, Danii, Niemczech, przy czym w dwóch pierwszych krajach 
jest niemal wyłącznym źródłem produkcji prądu elektrycznego (w UE średnio ok. 
30% udziału)111. Jednocześnie w latach 1995–2010 udział węgla w produkcji ener-
gii w UE-27 zmniejszył się z 29 do 20%, a OZE wzrósł o 12% (z 9 do 21%)112.

Udział emisji CO2 w sektorach objętych systemem EU ETS wobec całkowitej 
emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych krajach jest zróżnicowany i będzie 
stanowić niewspółmierne obciążenie. Na przykład w Polsce wynosi on aż 51%, 
w Niemczech 49%, podczas gdy we Francji zaledwie 23% (2008). Dlatego kosz-
ty dekarbonizacji, choć będą poniesione przez wszystkie państwa członkowskie, 
dotkną ich w różnym stopniu (por. rys. 19). System linearnego rozłożenia celów 
polityki energetyczno-klimatycznej UE powoduje, że koszty jej realizacji rozkła-
dają się nierównomiernie na obywateli Unii w przeliczeniu na procent PKB per 
capita. Dla fi rm energetycznych z niskim „współczynnikiem węgla” (niskie emisje 

110  Market Observatory of Energy, Key Figures, EU Commission, DG Energy, 2011.
111  Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Sustain-

able power generation from fossil fuels: Aiming for near-zero emissions from coal aft er 2020, Brussels, 
10.01.2007, COM (2006) 843 fi nal.

112  EU energy in fi gures, Statistical Pocket Book 2012, EC, s. 18. 



262 Klimatyczne implikacje dla polityki energetycznej UE

Rys 19. Udział węgla (i innych paliw stałych) w krajowej produkcji energii elektrycznej
(2009) [%]
Źródło: Market Observatory of Energy, Key Figures, EU Commission, DG Energy, 2011.
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CO2 na MWh), jak EDF, koszt uprawnień do emisji jest stosunkowo niższy niż 
w przypadku podmiotów z wysokim udziałem węgla, jak grecki PPC czy polscy 
producenci energii elektrycznej (opierający produkcję głównie na węglu kamien-
nym i brunatnym, a tym samym wykazujący wysoki poziom emisji CO2/MWh, 
por. zał., tab. XI). Potwierdzają to wyliczenia KE, które wskazują, że koszty reduk-
cji emisji CO2 będą znacząco wyższe w uboższych krajach członkowskich, które 
będą musiały przeznaczyć na cele dostosowawcze (do 2020 roku) średnio 0,6% 
PKB, podczas gdy państwa „starej” Unii – średnio 0,43% PKB113. Według obliczeń 
KE koszty inwestycji służące do realizacji założonych celów w okresie 40 lat osza-
cowano na 270 mld euro rocznie, czyli 1,5% PKB UE w 2009 roku114. Utrata PKB 
na takim poziomie przy średnim wzroście gospodarki UE-27 na poziomie 1,6% 
(2011) budzi wątpliwość, czy kraje Wspólnoty stać na podjęcie takiego wysiłku115. 

Europejski system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) może dopro-
wadzić do ograniczenia produkcji gazów cieplarnianych, ale kosztem ogranicze-
nia produkcji energii elektrycznej opartej na węglu kamiennym lub brunatnym. 

113  Commission Staff  Working Paper, Analysis of options beyond 20% GHG emission reductions: 
Member State results, 1.02.2012, http://ec.europa.eu/clima/policies/package/docs/swd_2012_5_en.pdf, 
s. 19 (dostęp: 5.03.2012). 

114  Commission staff  working document Impact assessment accompanying document to the 
communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Roadmap for moving to a com-
petitive low carbon economy in 2050, s. 88, Brussels, 8.03.2011, SEC (2011) 288 fi nal.

115  Eurostat, Euro area and EU27 GDP down by 0.3%, Eurostat, Newsrelease Euroindicators, 
26/2012.
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Największe koszty dostosowania gospodarek narodowych do standardów niskiej 
emisyjności poniosą kraje „nowej UE” – Bułgaria, Estonia, Czechy, Rumunia 
i Polska. O ile w 2009 roku w Polsce udział energetyki węglowej w elektroenerge-
tyce przekraczał 90% (a tylko 5,8% pochodziło z energetyki odnawialnej), o tyle 
w Niemczech było to 42%, a we Francji zaledwie 4% (przy czym łączny udział 
OZE i  energii jądrowej w  produkcji energii elektrycznej w  Niemczech wyniósł 
40%, we Francji zaś w 2010 roku – 89%)116. W Wielkiej Brytanii dominują elek-
trownie gazowe, zatem dostosowanie się do skutków wykupu uprawnień w tych 
krajach w sektorze elektroenergetycznym będzie stosunkowo niewielkie. Zakła-
dając taką samą cenę uprawnień do emisji w 2050 roku, można wyliczyć, że koszt 
zakupu uprawnień w koszcie energii elektrycznej dla przemysłu brytyjskiego czy 
francuskiego będzie znacząco mniejszy niż koszty dostosowania dla przemysłu 
polskiego, a nawet niemieckiego117. Dodatkowo w Niemczech koszty dostosowań 
będą przynajmniej częściowo rekompensowane przez zyski z eksportu technolo-
gii OZE, podobnie we Francji, która może zyskać na upowszechnieniu technolo-
gii jądrowej118. 

 Niemcy są znaczącym emitentem CO2 w UE (822,5 mln ton CO2 całkowitej 
emisji w 2009 roku, przy czym emisje objęte EU ETS w tym kraju stanowiły 428 
mln ton CO2)119. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę sektor elektroenergetyczny, 
w którym pełny aukcjoning obowiązuje od 2013 roku, udział węgla nie jest już 
tak duży. Dlatego kraj ten tak silnie optował za okresami przejściowymi dla sek-
torów przemysłowych (do 2027 roku). Obok Francji Niemcy postrzegają siebie 
jako siłę napędową w kształtowaniu wspólnej europejskiej polityki klimatycznej. 
Niemiecka decyzja z  2011 roku w  sprawie rezygnacji z  energii jądrowej ozna-
cza dalsze ogromne inwestycje w dziedzinie energii odnawialnej i efektywności
energetycznej120.

116  EU energy In fi gures, Statistical Pocketbook, 2012, s. 143, 153. 
117  M. Pyrka, S. Lizak, Zjawisko ucieczki emisji w sektorach energochłonnych w Polsce w kontek-

ście zmian wprowadzanych w systemie EU ETS na lata 2013–2020, KASHUE, 2009, s. 20.
118  Początkowo władze francuskie także dostrzegały problem możliwości wzrostu ceny elek-

tryczności w stosunku do EU ETS w UE i zagrożenie zmniejszenia konkurencyjności, niektórych 
energochłonnych przemysłów oraz stabilności zatrudnienia w  Europie wobec innych regionów 
świata, zob. French Memorandum..., s. 3. 

119  EU ETS Country Profi le – Germany, http://www.setatwork.eu/cp_germany.htm (dostęp: 
15.03.2012). 

120  P. Lund, Th e European Union challenge: Integration of energy, climate, and economic Policy, 
WIREs Energy Environ, 2012, s. 66; Germany’s Wind Energy Industry. Market Conditions, Invest-
ment Environment and Business Opportunities, 2012, http://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/In-
vest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Fact-sheets/Energy-environmental/fact-sheet-wind-energy-
in-germany.pdf (dostęp: 3.02.2012). Niemieccy producenci urządzeń dla elektrowni wiatrowych 
mają silną pozycję na światowych rynkach, będąc w ścisłej czołówce produkcji generatorów oraz 
części zamiennych do nich. Połowa wszystkich produkowanych w Niemczech paneli fotowoltaicz-
nych i trzy czwarte turbin wiatrowych jest eksportowana, a fi rmy niemieckie w tym sektorze zatrud-
niają ponad 100 tys. pracowników.
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Kraje, w  których sektor energetyczny jest w  dużym stopniu oparty na wę-
glu, mogą zostać zmuszone do ograniczenia wielkości produkcji lub do bardzo 
kosztownych inwestycji w nowoczesne technologie ograniczające emisję gazów. 
Stwarza to jednak szansę dla krajów eksporterów zielonych technologii, takich jak 
Niemcy, czy eksporterów technologii niskoemisyjnych, jak Francja dzięki energe-
tyce jądrowej. Największymi benefi cjentami działań KE mogą okazać się te pań-
stwa, które utrzymują przewagę know-how, dysponując technologiami low carbon 
emission (między innymi Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Dania). 
Polityka klimatyczna może zróżnicować w  Europie warunki konkurencyjności, 
ponieważ większe koszty pracy w Europie Zachodniej mogą zostać zrekompen-
sowane zwiększeniem kosztów produkcji przedsiębiorstw korzystających z  tra-
dycyjnych technologii w  krajach Europy Środkowo-Wschodniej (i ograniczyć, 
a  może odwrócić, proces delokalizacji przemysłu, jaki intensywnie nastąpił po 
rozszerzeniu UE na Wschód).

9.3.2. Wyzwania EU ETS dla Polski

Wprowadzenie w Polsce systemu aukcyjnego od 2013 roku (nawet przy począt-
kowym limicie 70% bezpłatnych emisji) może spowodować drastyczną podwyż-
kę cen energii i pogorszenie konkurencyjności przemysłu. Bank Światowy w ra-
porcie W kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce szacuje wzrost cen energii 
elektrycznej w Polsce o 20,1%, a w UE-26 o 9,7% (maks. 26,2% dla Polski i maks. 
12,6% dla UE)121. Blisko 80% polskich instalacji objętych systemem EU ETS sta-
nowią niewielkie podmioty (w tym lokalne ciepłownie), dla których koszty zwią-
zane z zakupem uprawnień będą znaczące122. Według prognozy Banku Światowe-
go realizacja europejskiego pakietu energetyczno-klimatycznego może kosztować 
polską gospodarkę utratę 1,4% PKB rocznie do 2020 roku, przy wskaźniku śred-
nio 0,55% dla UE123. Prognozy te są znacznie bardziej krytyczne od analiz prezen-
towanych przez KE, która dla Polski przewiduje utratę PKB na poziomie 0,76%124.

Wzrost kosztów produkcji oraz cen energii może doprowadzić do zjawiska 
carbon leakage, czyli utraty rentowności producentów, a nawet migracji przemy-
słu poza obszar objęty restrykcjami europejskiej polityki klimatycznej, na przy-
kład na Ukrainę (zagrożenie dotyczy między innymi produkcji stali, aluminium, 
przemysłu chemicznego, budowlanego)125. Wśród społeczno-gospodarczych 

121  Transition to a low-emissions economy in Poland, Th e World Bank Poverty Reduction and 
Economic Management Unit, Europe and Central Asia Region, February 2011, s. 156. 

122  S. Lizak, Aukcje uprawnień..., s. 4.
123  Transition to a low-emissions economy in Poland…, s. 85. 
124  Analysis of options beyond 20% GHG emission..., s. 19. 
125  Unijna polityka klimatyczna niebezpieczna dla polskiej gospodarki, Krajowa Izba Gospodar-

cza, http://www.kig.pl/informacje-prasowe/2484-unijna-polityka-klimatyczna-niebezpieczna-dla-
polskiej-gospodarki-.html (dostęp: 22.03.2012). 
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konsekwencji raportu Banku Światowego możliwy wzrost bezrobocia w  Polsce 
wyniesie 0,53%, a w UE-26 – 0,17%126.

Dla niektórych krajów z produkcją energii opartą na węglu cele polityki kli-
matycznej UE stanowią prawdziwe wyzwanie dla konkurencyjności gospodarki. 
Potwierdzeniem tego jest fakt, że unijny plan walki ze zmianami klimatycznymi 
zaprezentowany przez KE w postaci Energy Roadmap 2050 9 marca 2012 roku, 
w trakcie prezydencji duńskiej, podczas spotkania unijnych ministrów środowi-
ska w  Brukseli został przez Polskę zawetowany. Jak jednak oświadczyła unijna 
komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard, nie zahamuje to dalszych prac KE nad 
przejściem do gospodarki niskoemisyjnej127.

Jednocześnie warto podkreślić pozytywne skutki polityki klimatycznej UE, 
która może okazać się katalizatorem oczekiwanej modernizacji polskiego ener-
gochłonnego sektora energetycznego, opartego wciąż w dominującym stopniu na 
inwestycjach zrealizowanych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku128. Polska stoi bo-
wiem przed wyzwaniem przebudowy i unowocześnienia (technologie CCS) sek-
tora energetycznego, którego współczynnik emisyjności CO2 jest jednym z naj-
wyższych w UE i na świecie.

9.4. Wnioski

1) Od czasu rozpoczęcia debaty nad zmianami klimatu w  ramach Organizacji 
Narodów Zjednoczonych na początku lat 90. XX wieku UE aspiruje do odgry-
wania przewodniej roli w global environmental governance. Potwierdza to bar-
dzo aktywny udział w międzynarodowych szczytach klimatycznych, w których 
trakcie UE staje się inicjatorem i liderem międzynarodowej polityki ochrony 
środowiska. UE silnie stymuluje także rozwój polityki wewnętrznej wobec 
zmiany klimatu przez ambitne cele pakietu energetyczno-klimatycznego,
który w bezprecedensowym stopniu harmonizuje ustawodawstwo w UE.

2) UE, pretendując do roli światowego lidera w ograniczeniu emisji GHG, dąży 
do stworzenia gospodarki niskoemisyjnej, rozumianej przede wszystkim jako 
gospodarka niskowęglowa (low-carbon economy), co przy obecnych technolo-
giach oznacza eliminację węgla jako źródła energii. Pierwszy regionalny sys-
tem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) ma być efektywnym narzę-
dziem realizacji celu klimatycznego. Działania Unii będą jednakże efektywne 
tylko pod warunkiem wypracowania prawnie wiążącego globalnego traktatu 

126  Transition to a low-emissions..., s. 85.
127  EC: Poland veto won’t stop ‘road map’, United Press International, 14.03.2012; EU brings 

farms and forests into low-carbon plans, BBC News, 13 March 2012.
128  Polski system energetyczny jest najgorszy w Europie. Ceny prądu będą rosły, Społeczna Rada 

Narodowego Programu Redukcji Emisji, 9.06.2011, www.rada-npre.pl (dostęp: 22.03.2012).
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klimatycznego, obejmującego ograniczanie gazów cieplarnianych i zastępują-
cego protokół z Kioto. Polityka klimatyczna musi zyskać wsparcie na pozio-
mie globalnym, w przeciwnym razie wysiłki osamotnionej Unii Europejskiej 
w  walce na rzecz redukcji emisji CO2 będą nieefektywne, a  kosztowne dla 
państw członkowskich i obniżające konkurencyjność gospodarek Wspólnoty. 
Porozumienie o połączeniu systemów handlu uprawnieniami do emisji CO2 
UE i Australii miało dać istotny impuls do ustanowienia międzynarodowego 
rynku CO2. 

3) Motywy działania instytucji europejskich jako siły napędowej przeciwdziała-
nia zmianom klimatu wynikają z trojakiego interesu wspólnotowego: (1) po-
prawy bezpieczeństwa energetycznego przez zwiększenie udziału energetyki 
odnawialnej w ogólnym bilansie państw członkowskich UE-27, (2) korzyści 
ekonomicznych w uzyskaniu przewagi przez nowoczesne technologie energe-
tyczne, (3) ze zwiększenia własnej legitymizacji opartego na silnym zaangażo-
waniu (funkcja inicjująca) w zwalczanie niekorzystnych zmian klimatycznych.

4) Sektor energii jest jednym z największych emitentów CO2 i odgrywa zasadni-
czą rolę w dekarbonizacji gospodarki europejskiej. Powiązanie celów polityki 
klimatycznej z sektorem energii niesie poważne konsekwencje dla bezpieczeń-
stwa energetycznego państw oraz, szerzej, bezpieczeństwa ekonomicznego 
gospodarek w wysokim stopniu opartych na paliwach węglowych. Przez lata 
głównymi zmiennymi kształtującymi bezpieczeństwo energetyczne była do-
stępność surowców, ciągłość dostaw i stabilne ceny. Wraz z nasileniem się dą-
żeń do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu na kształt polityki energetycz-
nej państwa, stanowiącej główny element bezpieczeństwa narodowego, coraz 
silniej oddziałują wymagania polityki klimatycznej. Determinuje ona struktu-
rę stosowanych paliw (eliminując paliwa węglowe) i wymusza dążenie do mo-
dernizacji infrastruktury energetycznej oraz zmniejszenia energochłonności 
gospodarki przez inwestycje w innowacyjne zielone technologie. Dekarboni-
zacja traktowana jest przez KE jako instrument wzmacniający konkurencyj-
ność europejskiej gospodarki, przejście do gospodarki niskoemisyjnej rodzi 
jednak dylemat bezpieczeństwa energetycznego dla krajów, w których węgiel 
jest podstawowym źródłem energii.

5) Polityka klimatyczna stała się elementem polityki zagranicznej i ekonomicz-
nej. Bezpieczeństwo energetyczne nie jest już wyłącznie problemem dostaw 
surowców, lecz zagadnieniem politycznym, które należy rozpatrywać w kon-
tekście uwarunkowań kraju, ale także zmian zachodzących na płaszczyźnie 
międzynarodowej. Konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu niesie długoter-
minowe konsekwencje dla wszystkich państw. O ile w roku 1992 część z nich 
nie była skłonna włączyć się w działania na rzecz ochrony klimatu, o tyle dwie 
dekady później nawet Chiny – największy światowy emitent CO2 – podejmują 
kroki, by wywiązać się z  ambitnych celów ochrony środowiska. Jeśli jednak 
wobec zmiany warunków konkurencyjności przedsiębiorstw na skutek wpro-
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wadzenia systemu EU ETS na poziomie globalnym nie uda się uzyskać zbli-
żonych zobowiązań od największych emitentów GHG, UE będzie zmuszona 
poszukiwać rozwiązań i mechanizmów kompensujących wysiłki podmiotów 
gospodarczych z obszaru Wspólnoty. Wyniki porozumień dotyczących zasad 
międzynarodowego reżimu zmian klimatu, określone w  trakcie negocjacji 
procesu post-Kioto, będą warunkować kierunki rozwoju polityk energetycz-
nych poszczególnych państw w najbliższych dekadach.



10.  Francja wobec rozwoju polityki klimatycznej UE 
i międzynarodowych inicjatyw przeciwdziałania 
globalnemu ociepleniu

10.1.  Atuty niskoemisyjnego sektora energii elektrycznej 
Francji wobec EU ETS

10.1.1. Emisja CO2 we Francji

W 2009 roku Francja była trzecim emitentem GHG w UE-27 za Niemcami i Wielką 
Brytanią, jednak w świetle EU ETS, który szczególnie obciąża kosztami ogranicze-
nia emisji sektor energetyczny, sytuacja tego kraju jest bardzo dobra ze względu na 
duży udział zeroemisyjnej energetyki jądrowej i hydroelektrowni w produkcji elek-
tryczności i ciepła. Wejście w życie III fazy wprowadzania systemu EU ETS (po 2013 
roku) może znacząco zwiększyć w następnej dekadzie konkurencyjność francuskiej 
gospodarki w porównaniu z Niemcami i innymi krajami wysokoemisyjnymi1.

Francja jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych państw, a zarazem naj-
mniej emitujących gazy cieplarniane. Poziom emisji GHG per capita w stosunku 
do PKB od dwóch dekad układa się w opadającą krzywą. Emisja CO2 na miesz-
kańca w okresie 1990–2009 spadła o 9,3%, a emisja CO2/PKB w latach 1990–2009 
spadła o 25,4%2. Wskaźnik emisji CO2/PKB jest jednym z najniższych na świecie. 
Wyprodukowanie jednostki PKB w Niemczech (2009) generuje emisję CO2 o 62% 
większą niż we Francji, a w Chinach bisko dziesięciokrotnie większą3. Całkowita 
emisja CO2 w 2010 roku wyniosła 373 mln ton, a w przeliczeniu na mieszkańca 
blisko połowę mniej niż w Niemczech4. Z kolei w emisja GHG z sektora energe-

1  Por. M. Chateleir, P. Criqui, D. Huet, S. Huet, Nucléaire: quels scénarios pour le futur?, La Ville 
Brûle, 2012, s. 52.

2  Chiff res clés du climat, France et Monde, Édition 2012, Ministère de l’Écoclogie, du Développe-
ment durable et de l’Énergie, s. 18–19, Émissions de CO2  dues à l’énergie dans le monde en 2009, INSEE.

3  CO2 emissions from fuel combustion..., s. 91.
4  Émissions de CO2  par habitant sur le territoire national, INSEE; EU energy in fi gures, Statistical 

Pocketbook 2012, EC 2012, s. 143.



269Francja wobec rozwoju polityki klimatycznej UE i międzynarodowych inicjatyw…

tycznego Francji to zaledwie 4,2% emisji całej UE-27, podczas gdy, dla porówna-
nia, Niemiec – aż 24,3% w 2009 roku (!)5.

Na szczeblu UE najbardziej emisyjnym sektorem CO2 jest produkcja energii 
elektrycznej i ciepła (32% emisji), przed transportem (25%). We Francji natomiast 
pierwsze miejsce zajmuje transport (35%), podczas gdy emisja związana z wytwa-
rzaniem energii elektrycznej i cieplnej jest stosunkowo niska i stanowi zaledwie 
12% ze względu na duży udział energetyki jądrowej (zob. rys. 21)6.

5  EU energy in fi gures..., s. 117.
6  Chiff res clés du climat..., 2012, s. 21.

Rys. 20. Emisja CO2 we Francji, Europie i na świecie od 1960 r.
Źródło: F. Lenglart, Ch. Lesieur, J.-L. Pasquier, Dossier – Les émissions de CO2 du circuit économique en France, L’éco-
nomie française, Édition 2010, s. 105, http://www.insee.fr/fr/ff c/docs_ff c/ref/ecofra10e.PDF (dostęp: 25.03.2012).

Rys. 21. Źródła emisji CO2 we Francji (2009) wg sektorów
Źródło: Chiff res clés du climat. France et Monde, Édition 2012, Ministère de l’Écologie, du Développement du-
rable et de l’Énergie, Service de l’observation et des statistiques, s. 21.
* rafi nacja ropy naft owej, przetwarzanie innych paliw stałych, minerałów, spalanie w rolnictwie/leśnictwie/ry-
bołówstwie
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Francuskie władze podkreślają, że głównie dzięki energetyce jądrowej w okre-
sie 1980–1990 państwo zwiększyło produkcję energii elektrycznej o 75%, ogra-
niczając w  tym czasie emisję CO2 o  53% (zob. rys. 20)7. W okresie 1990–2009 
redukcja emisji CO2 nie miała już tak skokowego przebiegu (spadek o 5,1% z jed-
noczesnym wzrostem produkcji prądu elektrycznego 30%)8. Francja, dzięki ta-
niej, nieemisyjnej produkcji energii elektrycznej, ma możliwość ograniczyć za-
nieczyszczenia generowane przez sektor transportu poprzez szersze stosowanie 
technologii wykorzystujących prąd elektryczny, takich jak kolej wysokich pręd-
kości i samochody elektryczne.

We Francji intensywność CO2 w procesie wytwarzania energii jest relatywnie 
niska w porównaniu ze standardami europejskimi (por. rys. 22). Do roku 2000 
z sektora energetycznego pochodziło około 8% emisji gazów cieplarnianych, pod-
czas gdy w Niemczech było to 36%, a w Stanach Zjednoczonych 40%9.

We Francji emisja CO2 w przeliczeniu na jednostkę energii elektrycznej – ki-
lowatogodzinę – jest jedną z  najniższych na świecie (por. rys. 23). Tylko kilka 
krajów, w których energetyka odnawialna jest bardzo rozwinięta, może się z nią 
porównywać (Szwecja, Szwajcaria, Brazylia). W UE-27 emisje CO2 z wytwarza-
nia energii elektrycznej w 2009 roku wyniosły 1,3 mld ton (3% mniej niż w 1990 
roku)10. Największym emitentem w sektorze elektroenergetycznym były Niemcy 
odpowiedzialne za jedną czwartą emisji CO2 w UE-27, podczas gdy Francja emi-
towała tylko 4%11.

Na tle największych producentów energii elektrycznej w UE-27, uwzględniając 
skalę emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowanej ener-
gii (MWh), francuski EDF jest liderem (wyprzedza go tylko norweski Statkraft , 
zob. rys. 24). Francuski EDF jest bardzo konkurencyjny ze względu na zeroemi-
syjną produkcję elektryczności. System EU ETS, dzięki szerokiemu zastosowaniu 
energetyki jądrowej i wodnej, jeszcze bardziej umocnił konkurencyjność francu-
skiego koncernu w Europie w stosunku do innych przedsiębiorstw, ale także po-
średnio sektorów energochłonnych.

Ze względu na bardzo niski poziom karbonizacji gospodarki energetycznej 
kraju Francja jest bardzo silnie zaangażowana w kształtowanie standardów eu-
ropejskiej polityki klimatycznej. Emisja CO2 do atmosfery przez francuski sektor 
energetyczny jest jedną z najmniejszych w Europie. Dlatego Francja jest zabez-
pieczona przed skutkami wprowadzenia w życie III etapu EU ETS po 2013 roku 

7  Chiff res clés de l’énergie..., s. 22, 34. 
8  Ibidem; Émissions de gaz à eff et de serre en France au titre du protocole de Kyoto en 2009, 

INSEE, 2011. 
9  J. Szarka, France’s troubled bids to climate leadership [w:] Th e European Union as a Leader in 

International Climate Change Politics, R.K.W. Wurzel, J. Connely (red.), Routledge/UACES, 2011,
s. 114.

10  Chiff res clés du climat. France et Monde, Édition 2012, s. 20.
11  Ibidem.
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Rys. 22. Intensywność emisji CO2/PKB (2009) [t CO2/mln euro*]
(bez krajów wyspiarskich – Cypru i Malty; euro* – 2005)
Źródło: EU energy in fi gures, Statistical Pocketbook 2012, EC 2012, s. 23, 128.
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(dostęp: 15.12.2012).

w sektorze elektroenergetycznym, a nawet upatruje w tej polityce szans na spopu-
laryzowanie niskoemisyjnych technologii jądrowych.

Słabą stroną francuskiej elektroenergetyki jest natomiast stosunkowo nie-
wielki udział OZE w produkcji prądu elektrycznego. Francja jest w grupie kra-
jów faworyzujących „źródła emisji lub technologie bez CO2”, ale nie „odna-
wialne źródła energii”12. W zakresie RES (Renewable Energy Sources) Francja 
zaledwie idzie w  ślady innych. Monokultura jądrowa doprowadziła do znacz-
nych opóźnień w rozwoju odnawialnych źródeł energii. W porównaniu z inny-
mi krajami europejskimi Francja w  zakresie polityki ekologicznej znajduje się 
poniżej europejskiej średniej. W 2009 roku udział energii odnawialnej w  cał-
kowitej konsumpcji energii wyniósł we Francji 7,5% (pozostaje ona w  tyle za 
Szwecją – 33%, Austrią – 27,3%, Danią – 16,7%, Portugalią – 14,9%, Estonią 
– 13,5%, Łotwą – 36,2% czy Niemcami – 8,5%)13. W 2010 roku Francja była 
na dziewiątym miejscu wśród inwestorów w energetykę odnawialną, daleko za 
Chinami, Niemcami i Stanami Zjednoczonymi14. Dotychczas państwo bardziej 
kładło nacisk na technologie energooszczędne niż na zwiększenie udziału OZE
w elektroenergetyce.

12  S. Méritet, French energy policy..., s. 8.
13  Share of renewables in gross inland energy consumption, 2009 (%), Eurostat.
14  M. Schneider, A. Froggatt, S. Th omas, Th e World Nuclear Industry Status Report 2010–2011. 

Nuclear Power in a  Post-Fukushima World. 25 Years Aft er the Chernobyl Accident, Paris–Berlin–
Washington, April 2011, Worldwatch Institute, Washington, s. 36.
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10.1.2.  Dążenia Francji do uznania energii jądrowej
za czyste źródło energii

Stanowisko francuskich elit politycznych wobec zmian klimatu zmierzało do 
osiągnięcia w  UE pozycji przywódczej od początku lat 90. XX wieku. Postawa 
ta została w  dużej mierze ukształtowana jako skutek znaczącego ograniczenia 
emisji w  konsekwencji dążeń do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 
opartego na rozwoju energetyki jądrowej (plan Messmera). W ten sposób, przez 
wybór energetyki jądrowej, Francja stała się mimowolnym pionierem polityki 
klimatycznej (gdyż redukcja emisji gazów cieplarnianych nie została osiągnięta 
w wyniku planowych działań, lecz była „efektem ubocznym” realizacji politycz-
nego i gospodarczego celu osiągnięcia niezależności energetycznej). Gdy w roku 
1974 rząd Messmera podjął decyzję o przyspieszeniu rozwoju programu jądrowe-
go, z ropy naft owej i węgla uzyskiwano blisko połowę wytwarzanej energii. Pod 
koniec pierwszej dekady XXI wieku 85% francuskiej energii pochodziło z dwóch 
źródeł energii, to jest z energii jądrowej (80,2%), wodnej i wiatrowej (4,8%)15.

Francja jest jednym z nielicznych krajów, którym udało się połączyć dwa cele: 
wzrost gospodarczy i ograniczenie emisji GHG. Oznaczało to de facto uniezależnie-
nie gospodarki od natężenia emisji dwutlenku węgla, tak zwany decoupling (z czym 
borykają się dzisiejsze gospodarki Chin i Stanów Zjednoczonych, determinując ne-
gatywny stosunek tych państw do celów klimatycznych). Dzięki elektrowniom ją-
drowym i hydroelektrowniom produkcja energii elektrycznej we Francji jest w 95% 
wolna od emisji CO2. Umożliwia to osiągnięcie celów wyznaczonych przez UE 
w zakresie polityki klimatycznej, toteż Francja jest gorącym orędownikiem ich za-
ostrzenia. Właśnie te sukcesy stanowią podstawę aspiracji Francji do przywództwa 
w polityce klimatycznej w UE i na płaszczyźnie międzynarodowej.

Dla Francji energetyka jądrowa wsparta przez odnawialne źródła energii jest nie 
tylko odpowiedzią na jej potrzeby energetyczne i  zaburzenia w  dostawach ener-
gii (aspekt bezpieczeństwa), ale umożliwia sprostanie wysoko postawionym celom 
polityki klimatycznej UE16. Francja, dzięki zastosowaniu technologii atomowych, 
jest jednym z  najbardziej proekologicznych krajów w  Europie. Aspiracje Francji 
rozmijają się jednakże z rzeczywistą promocją zielonych technologii w gospodarce. 
Udział OZE w ogólnym bilansie kraju jest bowiem na niskim poziomie na tle innych 
zachodnioeuropejskich państw, przez co Francja ma opinię opieszałej we wprowa-
dzaniu w życie odnawialnych źródeł energii. Wpływa to na obniżenie wiarygod-
ności ambicji przywódczych w dziedzinie ochrony klimatu i zmusza francuskich 
przywódców politycznych do zabiegania o uznanie energetyki jądrowej jako czy-
stego źródła energii. Elity polityczne podejmują starania, by w procesie post-Kioto

15  Chiff res clés de l’énergie, Édition 2011, s. 8. 
16  S. Méritet, French perspectives in the emerging European Union energy policy, Energy Policy, 

35, 2007, s. 4768.
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energetyka jądrowa została włączona w kategorię „czystej energii”, podkreślając, że 
ograniczenie emisji CO2 nie jest możliwe bez udziału energetyki jądrowej.

Podczas rozmów w ramach szóstej klimatycznej konferencji stron (COP-6) w 2000 
roku w Hadze Francuzi argumentowali za włączeniem energii jądrowej do Mechani-
zmu Czystego Rozwoju (Clean Development Mechanism – CDM) jako jednego ze spo-
sobów działań zdefi niowanych w protokole z Kioto)17. Francja starała się zbudować 
pronuklearną koalicję dla osiągnięcia tych celów. W sensie politycznym stanowiło to 
próbę eksportu francuskich preferencji na poziom Unii i poziom globalny (tylko jed-
nak Finlandia poparła tę propozycję, a pozostałych 13 krajów było jej przeciwnych). 
Francji nie udało się w ramach negocjacji protokołu z Kioto eksportować jej modelu 
włączenia energii jądrowej do CDM (mimo wsparcia Stanów Zjednoczonych i Chin) 
ani uzyskać szerszego poparcia dla proponowanej zasady pomiaru carbon intensity we-
dług emisji CO2  per capita, która dla Francji jest bardzo korzystna18.

Francja nie ustaje jednak w dążeniach, by energetyka jądrowa została uznana 
za czyste źródło energii. Po szczycie Rady Europejskiej 8–9 marca 2007 roku ów-
czesny prezydent Jacques Chirac na konferencji prasowej powiedział, że Francja 
nalega na włączenie OZE w szerokie ramy niskowęglowych źródeł energii razem 
z technologią czystego węgla i energetyką jądrową19.

10.2.  Międzynarodowe aspiracje i niepowodzenia Francji 
w objęciu przywództwa w dziedzinie klimatu

Współczesna Francja, która może pochwalić się mocarstwową przeszłością, pró-
buje budować swoje zdolności przywódcze nie tylko w tradycyjnych sferach sto-
sunków międzynarodowych (na przykład opozycja wobec inwazji na Irak w 2002 
roku czy aktywna rola wobec interwencji wojskowej w  Libii w  2011 roku), ale 
także w coraz nowszych dziedzinach. Wypowiedź wygłoszona we wrześniu 2004 
roku przez ówczesnego premiera Jeana-Pierre’a Raff arina, że Francja przechodzi 
z epoki pionierskich inicjatyw do epoki narodowych ambicji – „Chciałbym jasno 
powiedzieć, że z decyzjami, które podejmujemy dzisiaj, zmierzamy z epoki pio-
nierskich inicjatyw do innej epoki, tej, która jest narodową ambicją”20 – odzwier-
ciedla panującą wśród francuskich elit politycznych opinię, że kraj ten jest zdolny 
do objęcia „przywództwa” w dziedzinie klimatu i energii.

17  J. Szarka, France’s troubled..., s. 116.
18  Ibidem.
19  J. Chirac, Spring European Council (Brussels, 8 and 9 March 2007), 13.03.2007, http://www.

rpfrance.eu/Spring-European-Council-Brussels-8.html (dostęp: 25.03.2012). 
20  J.-P. Raff arin, Déclaration sur le plan de développement des biocarburants et ses enjeux pour 

l’agriculture, l’industrie et l’environnement, Venette (Oise), 7.09.2004, http://discours.vie-publique.
fr/texte/043002294.html (dostęp: 25.03.2012). 
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Francja, podobnie jak UE, wyraża silne aspiracje do objęcia pozycji lidera 
w  przeciwdziałaniu zmianom klimatu i  stara się obniżyć poziom emisji gazów 
cieplarnianych. Na tej podstawie przyjmuje trojakie cele: (1) utrzymanie pozy-
cji pioniera i  lidera w  redukcji poziomu emisji krajowej, (2) uzyskanie statusu 
promotora innowacji i politycznych pomysłów oraz (3) odgrywanie aktywnej roli 
pierwszoplanowego gracza w międzynarodowych negocjacjach21.

Promując aktywną rolę w negocjacjach międzynarodowych, Francja pokazała 
swoje aspiracje do objęcia przywództwa klimatycznego jeszcze w trakcie negocja-
cji nad międzynarodową konwencją w sprawie zmian klimatu UNFCCC w 1992 
roku. Artykuł trzeci ramowej Konwencji Narodów zawiera zasadę „wspólnej, lecz 
zróżnicowanej odpowiedzialności i  zgodnie z możliwościami” w odniesieniu do 
ochrony klimatu (ONZ, 1992). W praktyce ta „zróżnicowana odpowiedzialność” 
oznaczała narzucenie pułapów emisyjnych jedynie krajom uprzemysłowionym. 
Francja, jako jeden z pierwszych sygnatariuszy UNFCCC, w programie walki ze 
zmianami klimatycznymi z 1993 roku wysunęła jednak postulat innego, alterna-
tywnego, sposobu kontroli emisji gazów cieplarnianych na podstawie wartości 
emisji w przeliczeniu na jednego mieszkańca22. Ta propozycja była również popie-
rana przez Chiny i Indie23. Francja wśród państw wysoko rozwiniętych ma jeden 
z najniższych wskaźników poziomu emisji gazów cieplarnianych na mieszkańca 
i na jednostkę PKB (zob. rys. 22 oraz zał., tab. VIII)24. Przyjęta w negocjacjach stra-
tegia redukcji emisji do wspólnego poziomu per capita oznaczała presję na Stany 
Zjednoczone, Niemcy i inne kraje uprzemysłowione, z jednoczesnym niewielkim 
wysiłkiem Francji. Propozycja nie została przyjęta przez społeczność międzynaro-
dową, ponieważ byłaby zbyt wymagająca dla krajów uprzemysłowionych.

Francuskie ambicje przywództwa w dziedzinie przeciwdziałania zmianom kli-
matu zostały wystawione na próbę podczas negocjacji protokołu z Kioto z 1997 
roku. Francja obstawała za przyjęciem celu redukcji emisji na poziomie z  roku 
1990 według wskaźnika emisji per capita lub na jednostkę PKB, ponieważ ograni-
czyła emisję znacznie wcześniej, niż zrobiły to inne kraje (francuskie stanowisko 
odwoływało się do wysiłków podejmowanych już od lat 70. XX wieku). Stąd osiąg-
nięcie celów redukcyjnych w odniesieniu do całkowitej emisji z roku 1990 było 
dla niej znacznie trudniejsze. W konsekwencji Francja deklarowała, że

(...) będzie dążyć do obrony tej zasady [wskaźnik emisji per capita lub na jednostkę PKB 
z 1990 roku – T.M.] w negocjacjach międzynarodowych w celu zapewnienia sprawiedli-
wości w podziale ogólnych wysiłków międzynarodowych na rzecz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych25.

21  J. Szarka, France’s troubled..., s. 112.
22  Premiers éléments pour un programme français de lutte contre l’eff et de serre, 24.03.1993.
23  J. Szarka, Climate Policy in France: Between National Interest and Global Solidarity?, Politique 

européenne, 2011/1, no 33, s. 163.
24  CO2 emissions..., s. 94, 97.
25  Second National Communication of France under the Climate Convention, République Fran-

çaise, November 1997, http://unfccc.int/resource/docs/natc/france2.pdf, s. 18 (dostęp: 3.03.2012).
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W trakcie negocjacji w Kioto Francja opowiadała się za wprowadzeniem po-
wszechnego carbon tax, sprzeciwiała się jednak ustaleniu roku 1990 jako roku 
wyjściowego na poziomie globalnym26. Okazało się to dużym błędem z punktu 
widzenia aspiracji do przywództwa w dziedzinie klimatu i interesów ekonomicz-
nych. Była to niewykorzystana okazja, gdyż zobowiązanie do choćby niewielkiego 
obniżenia emisji znacząco uwiarygodniłoby „francuski model”, a także prawdo-
podobnie dałoby Francji dodatkowy argument do spopularyzowania technologii 
energetyki jądrowej jako skutecznego narzędzia redukcji zanieczyszczeń27. Fran-
cja obawiała się kosztów wprowadzenia programów związanych ze zwiększaniem 
udziału odnawialnych źródeł energii, a także z przekroczeniem ustalonych celów 
redukcyjnych. W konsekwencji, podczas gdy Wielka Brytania i Niemcy zobowią-
zały się do redukcji emisji odpowiednio o 12,5% i 21% (i ją przeprowadziły), tylko 
dwa kraje spośród członków UE – Francja i Finlandia – nie zadeklarowały obniże-
nia emisji, a jedynie stabilizację na poziomie z 1990 roku28. Był to błąd taktyczny, 
ponieważ Francja w rzeczywistości, między innymi na skutek spowolnienia go-
spodarczego, zredukowała emisję GHG w latach 1990–2009 o 8,1% (w energetyce 
redukcja GHG wyniosła nawet 14%, por. rys. 25)29. W ten sposób kraj, który miał 
realne predyspozycje do przywództwa klimatycznego na świecie, stracił wiary-
godność. Największymi benefi cjentami ustalenia roku 1990 jako roku bazowego 
w  ramach protokołu z  Kioto okazały się zjednoczone Niemcy, które na skutek 
załamania się przemysłu ciężkiego w byłych Niemczech Wschodnich odnotowały 
gwałtowny spadek emisji GHG (także Wielka Brytania, która wykorzystała efekt 
przejścia z elektrowni węglowych na gazowe).

10.2.1. Próba odrobienia zaległości

O ile w Europie Francja zakończyła ostatnią dekadę XX stulecia z reputacją „złe-
go ucznia” ze względu na opóźnienia w transpozycji europejskich dyrektyw śro-
dowiskowych, o  tyle na arenie światowej kontynuowała aktywność w  walce ze 
skutkami zmian klimatu. Prezydent Jacques Chirac przypomniał 3 grudnia 2000 
roku, na konferencji Mondial de l’énergie w Nicei, że Francja zaproponowała, by 

26  J. Szarka, Climate Policy..., s. 162.
27  J. Szarka, France’s troubled..., s. 114–115.
28  Zob. Émissions de gaz à eff et de serre en France au titre du protocole de Kyoto en 2009, INSEE 

2011; New global challenges, European Kyoto Protocol target, France Diplomatie, http://www.diplo-
matie.gouv.fr/en/france/france-in-the-world/new-global-challenges/article/european-kyoto-proto-
col-targets (dostęp: 12.09.2012); Kyoto Protocol, Bundesministerium für Umwelt, naturschutz und 
Reaktorsicherheit, http://www.bmu.de/english/climate/international_climate_policy/kyoto_proto-
col/doc/41823.php (dostęp: 12.09.2012); Carbon Emissions Reduction Target (CERT), Department 
of Energy & Climate Change 2012, http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/funding/funding_ops/
cert/cert.aspx (dostęp: 12.09.2012).

29  Total Greenhouse Gas Emissions (in CO2 equivalent) indexed to 1990, Eurostat; Chiff res clés du 
climat..., Édition 2012, s. 15; Évolution du PIB en France jusqu’en 2011, INSEE 2011. 
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wszystkie narody zobowiązały się do redukcji emisji per capita. „Zasada ta zapew-
ni trwale efektywne, sprawiedliwe i solidarne wysiłki, które powinny być podej-
mowane przez wszystkich”30.

W trakcie Szczytu Ziemi w Johannesburgu w 2002 roku prezydent Chirac gło-
sił potrzebę globalnej solidarności i zapewnił o determinacji Francji w promowa-
niu zrównoważonego rozwoju planety: 

Zmiana klimatu (…) została wywołana z powodu działalności człowieka. Zagraża nam tra-
gedia planety. Nie ma już czasu na grę każdy sobie. Johannesburg musi przynieść uroczy-
sty apel do wszystkich krajów świata, najpierw do głównych krajów uprzemysłowionych, 
aby ratyfi kowały i wdrożyły protokół z Kioto. Globalne ocieplenie jest jeszcze odwracalne. 
Ciężka będzie odpowiedzialność tych, którzy odmówili przeciwdziałania31.

Prezydent Chirac zachęcał do zawarcia sojuszu, przez który kraje rozwinię-
te przeprowadzą „ekologiczną rewolucję w ich sposobie produkcji i konsumpcji 
[energii – T.M.], sojusz, który skoncentruje wysiłki solidarności z krajami ubogi-
mi, sojusz, na który Francja i Unia Europejska są gotowe”32.

Odważnym zobowiązaniem podjętym przez Chiraca do ograniczenia emisji 
GHG do roku 2050, podtrzymanym przez premiera Raff arina 19 lutego 2003 roku

30  J. Chirac, Message adressé aux participants du „Mondial de l’énergie” sur les ressources éner-
gétiques, l’eff et de serre et la mise en place du protocole de Kyoto pour limiter l’émission des gaz, Paris, 
3.12.2000, http://discours.vie-publique.fr/notices/007000287.html (dostęp: 15.09.2012). 

31  J. Chirac, Discours devant l’assemblée plénière du Sommet Mondial du Développement, 2.09.2002, 
http://www.jacqueschirac-asso.fr/fr/wp-content/uploads/2010/04/Johannesbourg-2-septembre-2002.
pdf (dostęp: 15.09.2012). 

32  J. Chirac, Déclaration sur la situation critique de l’environnement planétaire et les propositions 
de la France pour un développement durable, Johannesburg, 2.09.2002.

Rys. 25. Ewolucja łącznej emisji gazów cieplarnianych Francji i UE
Źródło: INSEE, 2012.
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na 20. sesji plenarnej Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) w Pa-
ryżu, było zadeklarowanie „mnożnika cztery” (fr. le facteur quatre) obejmującego 
redukcję emisji gazów cieplarnianych o 75% do 2050 roku. Raff arin zaapelował, że 
„trzeba podzielić na pół emisję gazów cieplarnianych do 2050 roku na poziomie pla-
nety”; dla Francji, kraju zindustrializowanego, „oznacza to podzielenie emisji przez 
cztery lub pięć”33. Cel ten został zapisany w art. 2 ustawy z 13 lipca 2005 roku o kie-
runkach polityki energetycznej Francji34. Z jednej strony zobowiązanie to wzmocni-
ło francuskie przywództwo w sprawach klimatu, z drugiej jednak podkreśliło roz-
dźwięk między krótko- i długoterminowymi celami francuskiej polityki klimatycznej.

Francja kontynuowała dyplomatyczną ofensywę, prezentując koncepcję stwo-
rzenia nowej na bazie UNEP Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowi-
ska (UNEO), która została ogłoszona przez prezydenta Chiraca na Zgromadzeniu 
Ogólnym Narodów Zjednoczonych 23 września 2003 roku35. W tym celu została 
powołana w lutym 2004 roku międzyrządowa grupa robocza składająca się z 25 
krajów i KE.

10.2.2.  „Plan sprawiedliwości klimatycznej”, czyli ambicji
przywódczych ciąg dalszy

Kolejny prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, działania przeciwko zmianom kli-
matycznym uczynił „priorytetowymi”36. W roku 2009 zaprezentowano znaczącą 
inicjatywę międzynarodową pod nazwą „Plan na rzecz sprawiedliwości klima-
tycznej” (Plan justice-climat), przedstawioną przez ministra środowiska Jeana-
-Louisa Borloo37. Plan był inicjatywą dyplomatyczną, która odzwierciedlała za-

33  Ch. de Boissieu, Division par quatre des émissions de gaz à eff et de serre de la France à l’ho-
rizon 2050, La Documentation française – Paris, 2006, s. 13; Plan climat 2004. Face au changement 
climatique. Agissons ensemble, Ministère de l’Écologie et du Développement, 2004, s. 12. 

34  Loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fi xant les orientations de la politique énergé-
tique, Version consolidée au 1 juin 2011.

35  Projet d’une Organisation des Nations Unies pour l’Environnement (ONUE), http://www.
ambafrance-ca.org/article1541.html (dostęp: 15.09.2012); Vers une Organisation des Nations 
Unies pour l’Environnement, http://www.ambafrance-nl.org/Vers-une-Organisation-des-Nations 
(dostęp: 15.09.2012).

36  List kandydata na prezydenta N. Sarkozy’ego z 18 kwietnia 2007 r., w odpowiedzi na ankietę 
EFN (Environmentalists For Nuclear Energy) skierowaną do kandydatów przed wyborami w 2007 r. 
[w:] Th e Energy Policy of French President Nicolas Sarkozy, International Journal of Environmental 
Studies, Vol. 64, No. 6, December 2007, s. 655–656.

37  Copenhague: Borloo présente le projet français, „un projet pour le monde”, 19.11.2009, http://
www.developpementdurable.com/politique/2009/11/A3534/copenhague-borloo-presente-le-pro-
jet-francais-un-projet-pour-le-monde.html (dostęp: 20.09.2012); Les enjeux de la conférence des 
Nations Unies sur les changements climatiques Copenhague, 7–18.12.2009, Cabinet du Ministre 
d’Etat – Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer, 28 no-
vembre 2009.
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sady globalnej solidarności przywołane w UNFCCC38. Jego celem było ustano-
wienie mechanizmów fi nansowych dla wsparcia krajów najuboższych i  najbar-
dziej podatnych na zagrożenia w adaptacji do zmian klimatu, a także stworzenie 
koalicji mającej na celu podpisanie nowego międzynarodowego porozumienia 
w  sprawie klimatu (COP), co zaplanowano w  Kopenhadze pod koniec 2009 
roku. Plan zakładał podział krajów na cztery grupy. Pierwsza kategoria obej-
mowała kraje najuboższe, uprawnione do międzynarodowej pomocy, na które 
nie byłby nałożony obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych. W drugiej 
grupie umieszczono kraje „rozwijające się”, których potrzeby w  zakresie wzro-
stu gospodarczego byłyby wsparte dostępem do niskowęglowych źródeł ener-
gii i  które miałyby obowiązek sporządzenia krajowych strategii klimatycznych 
do zarządzania poziomem emisji, bez określania jednak celów redukcji emisji. 
W trzeciej kategorii znalazły się kraje „wschodzące”, które miałyby ograniczyć 
wskaźniki emisji dwutlenku węgla w gospodarce, przy czym poziom najwyższej 
emisji przypadłby na rok 2030. Czwartą grupę stanowiły kraje rozwinięte, które 
miałyby osiągnąć redukcję emisji o 80% do roku 2050 oraz zapewnić wsparcie fi -
nansowe dla projektów mających na celu ułatwienie globalnych procesów adapta-
cji. Plan na rzecz sprawiedliwości klimatycznej przewidywał wsparcie pomocowe 
(między innymi dla Afryki), powołanie Światowej Organizacji ds. Środowiska, 
której celem byłby nadzór nad wspólnymi zasadami weryfi kacji, tworzeniem am-
bitnego systemu ochrony lasów oraz przyspieszeniem badań nad technologiami
niskowęglowymi.

Minister Barloo przez większą część roku 2009 podczas spotkań z przedsta-
wicielami około 80 najuboższych krajów świata starał się zbudować koalicję dla 
wsparcia inicjatywy39. Prezydent Sarkozy osobiście zaangażował się w  dyplo-
matyczną kampanię promocyjną planu justice-climat, spotykając się w połowie 
listopada 2009 roku z brazylijskim prezydentem Lulą da Silvą. Zaowocowało to 
wspólnym stanowiskiem, uwzględniającym elementy francuskiego planu i we-
zwaniem do powołania na szczycie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
(Rio+20) w Rio de Janeiro w 2012 roku Światowej Organizacji ds. Środowiska. 
Następnie założenia planu zostały zaprezentowane na szczycie ośmiu państw 
członkowskich Organizacji Traktatu Współpracy Amazońskiej w  Manaus oraz
53 głowom państw, zebranym na szczycie Wspólnoty Narodów w Trynidadzie40. 
Był to pierwszy przypadek, gdy prezydent Francji wystąpił na forum tych organi-

38  Borloo: „A climate-justice plan for the most vulnerable”, http://www.ambafrance-us.org/cli-
mate/interview-jdd-jean-louis-borloo (dostęp: 20.09.2012). 

39  J. Szarka, France’s troubled..., s. 119–120. 
40  N. Sarkozy, Intervention au Sommet du Commonwealth Port d’Espagne, Trinidad i Tobago, 

27.11.2009, http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_fi les/gfsr.asp?NodeID=216724&attribu
tename=fi le (dostęp: 20.09.2012).

 Sarkozy sight on CHOGM, Newsday, 18.11.2009, http://www.newsday.co.tt/news/0,111098.html 
(dostęp: 20.09.2012). 
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zacji. Prowadzono także rozmowy z Chinami i Indiami41. W dniu 15 grudnia 2009 
roku Francja i Etiopia (ofi cjalnie reprezentująca kraje Afryki) wydały wspólny apel 
o uchwalenie w Kopenhadze ambitnego porozumienia na rzecz pełnej przejrzy-
stości zobowiązań, nadzorowanego przez Światową Organizację ds. Środowiska, 
oraz szybkiego uchwalenia funduszu adaptacyjnego w wysokości 10 mld dolarów 
rocznie na lata 2010–2012, który miałby być fi nansowany między innymi dzięki 
wprowadzeniu podatku od międzynarodowych transakcji fi nansowych42. W celu 
przełamania impasu w negocjacjach klimatycznych COP-15 w dniu 17 grudnia 
2009 roku w Kopenhadze prezydent Sarkozy wygłosił płomienną mowę, w której 
wymienił główne elementy planu43.

Ofensywa dyplomatyczna odzwierciedlała ambitny stosunek francuskiej eli-
ty politycznej do tego problemu, lecz opublikowanie Planu sprawiedliwości kli-
matycznej niedługo przed szczytem w Kopenhadze nie pozwoliło na stworzenie 
międzynarodowej koalicji czy włączenie projektu do wspólnego stanowiska UE, 
a przekonanie, że dyplomacja wielobiegunowa może stanowić przeciwwagę dla 
wielkich mocarstw (brak pozyskania Chin, Stanów Zjednoczonych), okazało się 
krótkowzroczne44.

10.2.3.  „Dyplomacja atomowa” w świetle aspiracji Francji
do przywództwa klimatycznego

10.2.3.1. Reaktory jądrowe w służbie walki z globalnym ociepleniem?

Odpowiedzialny rozwój energii jądrowej
jest fundamentalnym wyzwaniem dla przyszłości planety. 

Nicolas Sarkozy, Paryż, 8 marca 2010

Nasz sektor jądrowy stanowi siłę gospodarczą,
siłę strategiczną ważną dla Francji.

Nicolas Sarkozy, Pierrelatte, 25 listopada 2011

Francja konsekwentnie podejmuje próby objęcia pozycji lidera w polityce dotyczą-
cej klimatu, uznając energię jądrową za czystą energię, i dąży do jej popularyzacji na 
skalę globalną. Stwarza to okazję do promocji zastosowania technologii jądrowych 

41  Chinese vice premier meets French climate change envoi, China Climat Change Info Net, http://
www.ccchina.gov.cn/en/NewsInfo.asp?NewsId=20682 (dostęp: 29.09.2012). 

42  Copenhagen Summit objectives: joint appeal issued by France and Ethiopia, 15.12.2009, France 
Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr/en/global-issues/sustainable-development-1097/climate-
change/copenhaguen-summit/article/copenhagen-summit-objectives-joint (dostęp: 29.09.2012).

43  N. Sarkozy, Assemblée plénière de la Convention Climat des Nations unies, INTERVENTION, Co-
penhague 17.12.2009, Élysée.fr, http://www.archives.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2009/as-
semblee-pleniere-de-la-convention-climat-des.1670.html (dostęp: 22.09.2012). 

44  J. Szarka, France’s troubled..., s. 121. 
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jako niskoemisyjnego źródła energii. W ocenie francuskich elit politycznych ener-
getyka atomowa prezentowana jest jako energia przyszłości, instrument wspierający 
uniwersalne prawa każdego człowieka do czerpania korzyści z dobrodziejstw atomu 
oraz narzędzie do walki ze światowym ubóstwem. Francja łączy cel upowszechnienia 
energetyki nuklearnej do celów cywilnych z mesjańskim posłannictwem solidarne-
go dzielenia się dobrodziejstwem atomu jako źródła energii w  sytuacji dynamicz-
nie rosnących potrzeb globalnych45. Francuska wizja przyjmuje tony altruistyczne, 
co wynika z historycznego przekonania o szczególnej „misji cywilizacyjnej”46. Takie 
stanowisko zaprezentował prezydent Nicolas Sarkozy podczas wizyty w Marrakeszu 
w październiku 2007 roku, mówiąc, że „energia przyszłości nie jest wyłączną wła-
snością krajów najwyżej uprzemysłowionych”47. Splatając prawa człowieka z wielkimi 
potrzebami społecznymi, francuska technologia nuklearna ma nadzieję przynieść 
dobrobyt całej ludzkości, tak by upowszechnienie energetyki jądrowej pozwoliło 
biedniejszym krajom zaoszczędzić na drogich paliwach kopalnych i zapewnić stabil-
ny dostęp do źródła energii. Podkreślając prawo każdego narodu do równego trakto-
wania, minister spraw zagranicznych Francji Bernard Kouchner stwierdził, że „stara-
nia krajów, które chcą korzystać z czystego i taniego źródła energii, są uzasadnione”48.

Francja prezentuje pragmatyczny stosunek do przeciwdziałania zmianom kli-
matu, ukierunkowany na przekonanie społeczności międzynarodowej o atutach 
energetyki jądrowej zgodnie z modelem ekologicznej modernizacji. Motywacją 
jest dążenie do wykorzystania swojego potencjału know-how w  zakresie cywil-
nej energetyki jądrowej, która ze względu na bezemisyjność idealnie wpisuje się 
w cele klimatyczne. O ile bowiem po II wojnie światowej technologia jądrowa stała 
się narzędziem politycznego i militarnego radiance of France („promieniowania/
chwały Francji”) oraz odbudowy mocarstwowości i  odstraszania (dissuasion)49,
o  tyle współcześnie wiedza ekspercka i  technologia stają się instrumentami 
umożliwiającymi także realizację celów ekonomicznych. Idea ochrony klimatu 
dostarcza nowych argumentów do wykorzystania niskoemisyjnych technologii 
jądrowych jako towaru eksportowego. W ten sposób dążenie do przywództwa 
klimatycznego realizuje cel ekonomiczny50.

45  B. Pelopidas, French nuclear idiosyncrasy: How it aff ects French nuclear policies towards the 
United Arab Emirates and Iran, Stanford University, Cambridge Review of International Aff airs, 
Vol. 25, No. 1, March 2012, s. 148, 162.

46  Francja od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej przypisuje sobie swoiste posłannictwo na 
arenie międzynarodowej – mesjańskiej „wyzwolicielki” – w stosunku do innych narodów (np. w za-
kresie praw człowieka) [za:] T. Młynarski, Francja wobec głównych problemów..., s. 39.

47  France seals nuclear deal with Morocco, Mail & Guardian Online, 24.10.2007, http://mg.co.za/
article/2007-10-24-france-seals-nuclear-deal-with-morocco (dostęp: 3.04.2012).

48  Réussir le passage à la nouvelle ère nucléaire, 29.04.2008, Les Echos, http://archives.lesechos.
fr/archives/2008/LesEchos/20162-84-ECH.htm (dostęp: 20.03.2012).

49  T. Młynarski, Stanowisko Francji..., s. 49, 61; S. Parzymies, Czynnik wojskowy..., s. 20.
50  Por. J. Szarka, Climate policy..., s. 169. 
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10.2.3.2. Energetyka jądrowa w polityce zagranicznej Nicolasa Sarkozy’ego

Francja od lat koncentruje wysiłki zmierzające do wzmocnienia pozycji francuskie-
go przemysłu jądrowego na rynku europejskim i globalnym. Wraz z objęciem przez 
Nicolasa Sarkozy’ego funkcji prezydenta w maju 2007 roku działania i promocja eks-
portu cywilnych technologii jądrowych stały się bardziej intensywnie niż kiedykol-
wiek wcześniej. „Dyplomacja atomowa” na najwyższym szczeblu stała się jednym 
z narzędzi polityki zagranicznej państwa, z zastrzeżeniem pokojowego jej użycia51.

W ciągu pierwszego roku swojej prezydentury Sarkozy złożył ponad 20 wizyt 
na wszystkich kontynentach, wzmacniając historyczne powiązania z  Ameryką, 
Azją, a w szczególności z krajami Afryki Północnej52. Złośliwi nazywali tę hiper-
aktywność prezydenta Sarkozy’ego polityką „radioaktywną”. Zagraniczne wizy-
ty prezydenta (z udziałem licznych przedstawicieli przemysłów różnych branż) 
bardziej przypominały podróże handlowe niż dyplomatyczne. Sarkozy nie wahał 
się umieszczać negocjacji o współpracy nuklearnej w samym sercu spotkań dwu-
stronnych i wielostronnych. Miało to na celu: 

 – promowanie dwustronnych lub wielostronnych relacji na rzecz pokojowe-
go wykorzystania energii jądrowej,

 – promowanie bezemisyjnej technologii jądrowej jako skutecznego narzę-
dzia w walce z globalnym ociepleniem,

 – ugruntowanie pozycji francuskich koncernów (AREVA, EDF) na świato-
wym rynku cywilnych technologii jądrowych.

Działaniom prezydenta Sarkozy’ego sprzyjały wysokie ceny ropy naft owej 
i gazu ziemnego w latach 2007–2008.

Prezydent Sarkozy chciał wykorzystać zaawansowanie techniczne kraju w sek-
torze jądrowym do wzmocnienia francuskiej dyplomacji, wojskowych i handlo-
wych interesów53. W pierwszym roku swojej prezydentury Sarkozy odbył serię 
wizyt w  Azji (Chiny 2007, Indie 2008), w  Zatoce Perskiej (Arabia Saudyjska 
2008, Katar 2008, Bahrajn 2008, Zjednoczone Emiraty Arabskie 2008) i w Afry-
ce Północnej (Libia 2007, Maroko 2007, Algieria 2007, Tunezja 2008). Podpisane 
w trakcie podróży wielomiliardowe umowy przewidywały różne formy współpra-
cy w zakresie cywilnych technologii jądrowych.

Sarkozy zaoferował technologie jądrowe krajom muzułmańskim w  trakcie 
przemówienia do ambasadorów w sierpniu 2007 roku:

51  Francja podpisała od lat 60. XX w. wiele umów współpracy badawczo-naukowej i szkoleniowej 
w zakresie cywilnych technologii jądrowych, m.in. z Egiptem, Izraelem, Brazylią, Japonią, Koreą Płd., 
Indiami, Iranem, Meksykiem, Argentyną, Rosją, Chinami, zob. M. Schneider, Nuclear France Abroad. 
History, Status and Prospects of French Nuclear Activities in Foreign Countries, Paris 2009, s. 28. 

52  La France, acteur majeur de la scène internationale, http://www.elysee.fr/president/interna-
tional/visites/la-france-acteur-majeur-de-la-scene.77.html (dostęp: 20.03.2012).

53  Debating France’s Nuclear Diplomacy, Voice of America, 21.04.2008, http://www.voanews.
com/english/news/a-13-2008-04-21-voa6.html (dostęp: 25.03.2012).
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Zapobieżenie konfrontacji między islamem i Zachodem oznacza pomoc, jaką Francja pro-
ponuje krajom muzułmańskim, aby uzyskać dostęp do energii przyszłości: elektryczności 
jądrowej, z poszanowaniem umów i w pełnej współpracy z krajami, które opanowały tę 
technologię54. 

W 2008 roku z  inicjatywy prezydenta Sarkozy’ego podpisano porozumienie 
o pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej z Libią, co ocenione zostało jako 
bardzo kontrowersyjne posunięcie55. O ile zaangażowanie AREVA w Azji miało 
podłoże wieloletniej współpracy56, o tyle w świecie arabskim ożywiona promocja 
energii jądrowej przyciągnęła uwagę społeczności międzynarodowej57.

Początki „dyplomacji atomowej” na Dalekim Wschodzie sięgają lat 80. XX 
wieku, kiedy otwarcie Chin w wyniku reform gospodarczych przeprowadzonych 
przez Deng Xiaopinga umożliwiło EDF inwestycje w  Kraju Środka58. Ukorono-
waniem współpracy była budowa reaktorów opartych na technologiach francu-
skich: elektrowni Daya Bay (1993–1994) i  LingAo (2002, 2003)59. 26 listopada 
2006 roku w Pekinie została podpisana kolejna umowa budowy dwóch reaktorów 
EPR w Taishang, w prowincji Guandong60. Francuscy eksperci zdają sobie spra-
wę, że Azja jest najbardziej przyszłościowym rynkiem dla energetyki jądrowej na 
świecie. Dlatego, jak to określił prezydent Sarkozy, obydwa kraje zdecydowały się 
„na strategiczną współpracę bez ograniczeń” – od budowy elektrowni po recy-
kling paliwa61. Kontrakt AREVA na budowę dwóch reaktorów EPR w Taishang to 

54  N. Sarkozy, Allocation à l’occasion de l’ouverturede la XVème Conférence des Ambassadeurs 
(Palais de l’Élysée, 27.08.2007), http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-ministres-et-le-ministere/eve-
nements-11561/conference-des-ambassadeurs/precedentes-conferences/xveme-conference-des-
ambassadeurs/article/allocution-de-m-nicolas-sarkozy-a (dostęp: 27.03.2012). 

55  Signature of an energy cooperation agreement with Libya, France Diplomatie, Paris, 8.07.2008, 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/actual/ael2/bulletin.gb.asp?liste=20080711.gb.html#Chapitre4 
(dostęp: 30.03.2012). „Memorandum of understanding” zostało podpisane wcześniej, 25 lipca 2007 r., 
podczas wizyty prezydenta N. Sarkozy’ego w Trypolisie.

56  Współpraca w sektorze jądrowym z Chinami jest długa i sięga lat 80. XX w. Rozpoczęła się 
w styczniu 1983 r., kiedy EDF zobowiązało się do wybudowania elektrowni jądrowej (900 MW) 
w miejscowości Daya Bay, 50 km od Hongkongu, w prowincji Guandong. Lata 90. XX w. to czas 
wielu umów współpracy przemysłowej, technologicznej i  naukowej między Francją a  Chinami 
w sektorze energetycznym. W 2004 r. została uruchomiona czwarta elektrownia jądrowa w Sandong 
Liaocheng [za:] F. Torres, Le chemin partagé. Une histoire d’EDF en Chine (1983–2011), François 
Bourin Editeur, 2011, s. 353. 

57  J. Grunstein, France and the Middle East: Nicolas Sarkozy’s Nuclear Option, World Politics 
Review, 13.02.2008.

58  F. Torres, Le chemin partagé..., s. 354. 
59  La coopération nucléaire franco-chinoise, Ambassade et section consulaire à Pékin – La France 

en Chine, 9.02.2010, http://www.ambafrance-cn.org/La-cooperation-nucleaire-franco-chinoise.html 
(dostęp: 3.04.2012).

60  F. Torres, Le chemin partagé..., s. 353; P. Bacher, Les fi lières nucléaires, IFRI, 2008, s. 16. 
61  N. Sarkozy, Allocution lors du Dîner d’Etat en l’honneur de M. HU Jintao, Palais de l’Élysée, 

4.11.2010, http://www.archives.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2010/allocution-lors-du-
diner-d-etat-en-l-honneur-de-m.9974.html (dostęp: 15.05.2012).
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największy kontrakt komercyjny w historii francuskiego przemysłu jądrowego62. 
Umowa obejmuje między innymi dostawy dla chińskiego CGNPC (China Guang-
dong Nuclear Power Group) 20 tys. ton uranu w ciągu dekady za kwotę 3,5 mld 
dolarów63. Pierwsze ciężkie elementy reaktora zostały dostarczone w  kwietniu
2012 roku64.

Francja podpisała też umowy cywilnej współpracy w sektorze energii nuklear-
nej z indyjskim Nuclear Power Corporation of India Limited (wrzesień 2008, gru-
dzień 2010)65.

O wadze branży nuklearnej dla Sarkozy’ego świadczy utworzenie w  2008 roku 
Rady Polityki Nuklearnej (Conseil Politique Nucléaire – CPN) mającej za zadanie pro-
mowanie i rozwijanie potencjału energetycznego, wypracowanie optymalnej strategii 
rozwoju sektora nuklearnego, głównie przez koordynację działań przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją reaktorów jądrowych (AREVA) i  dystrybucją energii 
(EDF). Wspólne wysiłki rządu francuskiego i wymienionych spółek (których ambicją 
było zbudowanie jednej trzeciej reaktorów, jakie miałyby powstać na świecie do roku 
2030) miały umocnić pozycję francuskiego przemysłu na rynku globalnym.

Prezydent Sarkozy wpłynął ponadto na utworzenie 9 maja 2008 roku Agence 
France Nucléaire International (AFNI), która została zintegrowana z CEA. Szefa 
jednostki mianuje minister odpowiedzialny za energię w porozumieniu z mini-
strem spraw zagranicznych. Do zadań AFNI należy promocja handlu cywilny-
mi technologiami nuklearnymi i wsparcie wysiłków na rzecz międzynarodowej 
współpracy (ekspertyzy, konsultacje, doradztwo) w dziedzinie cywilnej energe-
tyki jądrowej, zgodnie z najwyższymi normami bezpieczeństwa, nierozprzestrze-
niania i  ochrony środowiska66. AFNI, jak stwierdził Sarkozy, ma „pomóc kra-
jom, które chcą się zaangażować w cywilną energetykę jądrową”67. Ze względów 
bezpieczeństwa oferta jest otwarta dla państw, które podpiszą międzyrządową 
umowę o  współpracy z  Francją (warunkującą zasady przeznaczenia)68. W ten 

62  Nuclear Energy between China and France, France and China Partnership, 14.04.2011, http://
www.franceenchine.org/page/2 (dostęp: 4.04.2012).

63  China: AREVA signs major agreements with CGNPC and CNNC, AREVA, 4.11.2010.
64  AREVA delivers EPR reactor components to Taishan nuclear power plant, Energy Business, 

17.04.2012.
65  France-India nuclear cooperation deal, World Nuclear News, 30.09.2008; Sarkozy pushes nu-

clear deals in India, Nuclear Power Daily, 4.12.2010.
66  Création d’une agence France nucléaire international, Représentation permanente de la 

France auprès de l’Offi  ce des NU et des Organisations internationales à Vienne, http://www.de-
legfrance-onu-vienne.org/Creation-d-une-agence-France (dostęp: 28.03.2012); L’Agence France 
Nucléaire International au sein du Commissariat à l’énergie atomique, http://www.gouvernement.fr/
gouvernement/creation-de-l-agence-france-nucleaire-international-au-sein-du-commissariat-a-l-energie 
(dostęp: 24.03.2012).

67  N. Sarkozy, Politique énergétique et industrielle de la France, Le Creusot, 3.07.2008.
68  L’AFNI, une initiative de la France pour accompagner les pays qui souhaitent développer, http://

www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/TNP_DossierPresse_plaquetteAFNIVF.pdf (dostęp: 20.06.2012), 
L’Action de la France en faveur du développement responsable des usages pacifi ques, CEA 2010. 
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sposób powstały grupy robocze współpracujące między innymi ze Zjednoczony-
mi Emiratami Arabskimi, Jordanią, Libią, Polską (do końca 2010 roku przyjęto
10 takich porozumień).

Francja ponadto aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju forach międzynaro-
dowych działających w dziedzinie energii jądrowej, w szczególności MAEA (Mię-
dzynarodowa Agencja Energii Atomowej), OECD NEA (OECD Nuclear Energy 
Agency) i G869. W przemówieniu z okazji konferencji ONZ w sprawie zmian kli-
matu w Nowym Jorku 27 września 2007 roku Sarkozy podkreślił zaangażowanie 
Francji na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, podkreślając rolę niskowęglo-
wej energetyki atomowej: „Francja jest gotowa pomóc każdemu państwu, które 
chce pozyskać cywilną energię jądrową. Nie ma energii przyszłości dla krajów 
Zachodu i Wschodu, do której nie mogłyby mieć dostępu”70. 

W ten sposób Francja stara się wykorzystywać negocjacje na forum organi-
zacji międzynarodowych do stworzenia porozumienia na rzecz technologii bez- 
i  niskoemisyjnych opartych na rozwoju „zielonych” źródeł energii i  energetyki 
jądrowej.

Otwierając międzynarodową konferencję na rzecz dostępu do cywilnej ener-
getyki jądrowej 8 marca 2010 roku w Paryżu, prezydent Nicolas Sarkozy stwier-
dził wobec szefów państw gotowość Francji do dzielenia się swoim doświadcze-
niem w  zakresie cywilnych technologii jądrowych ze wszystkimi, którzy chcą 
uzyskać dostęp lub dążą do wznowienia cywilnych programów nuklearnych71. 
Zorganizowana przez l’Agence de l’énergie nucléaire (AEN) w kooperacji z Agence
pour l’énergie nucléaire de l’OCDE, a  zwołana z  inicjatywy prezydenta Sar-
kozy’ego konferencja odbyła się pod hasłem prawa każdego kraju do cywilnego 
i  pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Sarkozy wezwał Bank Światowy, 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz banki komercyjne do zaan-
gażowania się w fi nansowanie czystych cywilnych elektrowni jądrowych72. Mówił: 
„(…) Nie rozumiem i nie akceptuję ostracyzmu jądrowego w fi nansowaniu mię-
dzynarodowym [cywilnych technologii jądrowych – T.M.]”, skandalem nazywa-
jąc jednoczesne kredytowanie technologii węglowych (Je ne comprends pas et je 
n’accepte pas l’ostracisme du nucléaire dans les fi nancements internationaux. Il y a là 

69  Politique internationale de la France en matière nucléaire 3 novembre 2009, Ministère de l’Éco-
logie, du Développement durable, des Transports et du Logement, http://www.developpement-du-
rable.gouv.fr/Politique-internationale-de-la.html (dostęp: 22.03.2012).

70  N. Sarkozy, Conférence sur les changements climatiques, Nations Unies, New York, 24.09.2007, 
http://www.archives.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2007/conference-sur-les-change-
ments-climatiques.8296.html (dostęp: 5.07.2011).

71  N. Sarkozy, Ouverture de la Conférence internationale sur l’accès au nucléaire civil, OCDE, Pa-
ris, 8.03.2010, http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2010/ouverture-de-la-confe-
rence-internationale-sur.8027.html (dostęp: 11.03.2012); N. Sarkozy, Allocution à la conférence 
internationale sur l’accès au nucléaire civil n de Nicolas Sarkozy, La France au Maroc, http://www.
ambafrance-ma.org/spip.php?page=mobile_art&art=8706 (dostęp: 15.11.2012).

72  N. Sarkozy, Ouverture de la Conférence internationale sur l’accès au nucléaire, 8.03.2010, www.
elysee.fr (dostęp: 3.04.2012).
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matière à scandale)73. Brak objęcia energetyki jądrowej systemem wsparcia Clean 
Development Mechanism (CDM) w  przeciwieństwie do „wszystkich innych ni-
skoemisyjnych energii” określił jako błąd napędzany „z powodów ideologicznych
minionej epoki”74.

Znaczenie energetyki jądrowej podkreśla także francuska strategia bezpie-
czeństwa narodowego z 2008 roku (Le Livre Blanc Défense et Sécurité nationale), 
wskazując na jej ważną rolę jako środka do redukcji gazów cieplarnianych pod 
warunkiem rygorystycznych norm kontroli sposobu wykorzystania wrażliwych 
technologii75. Dokument zwraca uwagę, że walka z proliferacją nie może jednak 
naruszać praw państw do używania energii jądrowej do celów cywilnych76. 

W czerwcu 2011 roku w Paryżu, z inicjatywy rządu powstał International In-
stitute for Nuclear Energy (IINE) z zadaniem międzynarodowej współpracy, w tym 
szkoleń, celem budowania i wzmacniania bezpieczeństwa jądrowego i kultury bez-
pieczeństwa w dziedzinie energii jądrowej, co podkreśla zaangażowanie Francji na 
rzecz „zrównoważonego rozwoju” i „odpowiedzialnego wykorzystania energetyki 
jądrowej”77.

Na poziomie komercyjnym francuskie dążenie do eksportu technologii ją-
drowej miało służyć zdyskontowaniu pozycji lidera w tej dziedzinie. Na drodze 
do ekspansji energetyki nuklearnej stanęły znaczące przeszkody związane z ry-
zykiem operacyjnym, rentownością, oporem społeczeństw czy zagrożeniem roz-
przestrzeniania broni jądrowej.

10.3.  Francja jako promotor celów klimatycznych
na poziomie UE

10.3.1. Postulat wprowadzenia podatku węglowego

W połowie lat 90. XX wieku Francuzi zaproponowali podatek od emisji dwu-
tlenku węgla związany z  zawartością węgla w  paliwie (nie zaś z  ilością gene-
rowanej energii, gdyż to uderzałoby w  energię jądrową). Francja postulo-
wała, by został on wprowadzony we wszystkich krajach UE, a  na wypadek 

73  Ibidem.
74  Ibidem. 
75  Le Livre Blanc Défense et Sécurité nationale, La documentation Française, 2008, s. 120. 
76  Ibidem, s. 119. Francja została członkiem Proliferation Security Initiative (PSI), porozumie-

nia ogłoszonego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych W. Busha podczas wizyty w Krakowie
31 maja 2003 r. na rzecz współpracy międzynarodowej przeciwko rozprzestrzenianiu broni maso-
wego rażenia oraz przemytowi materiałów do jej produkcji.

77  L’Institut international de l’énergie nucléaire (I2EN), http://www.i2en.fr (dostęp: 15.07.2012).
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niewprowadzenia równoważnych regulacji przez inne kraje OECD miały być 
podjęte środki gwarantujące konkurencyjność78. Koalicja na rzecz podatku 
od emisji jednakże, która początkowo zawiązała się w  łonie UE, szybko się
rozpadła79.

Wysiłki mające na celu wprowadzenie podatku węglowego były kontynuowane 
w następnej dekadzie. W styczniu 2006 roku Francja opowiedziała się za utrzyma-
niem udziału energetyki jądrowej w energy mix UE i za zachowaniem europejskiej 
przewagi technologicznej i przemysłowej w tej dziedzinie, jako strategicznej dla 
Unii. „Francja uważa, że wyzwania energetyczne są tak duże, iż żadna techno-
logia ani instrument polityki społecznej nie powinny być odrzucane”80. Francja 
zaproponowała, „by uznać wkład energetyki jądrowej do bezpieczeństwa dostaw 
i walki przeciwko zmianom klimatu”81.

Powrót do koncepcji podatku węglowego zaproponował 13 listopada 2006 
roku premier Dominique de Villepin przez opodatkowanie importu do UE to-
warów o  wysokim wskaźniku emisji dwutlenku węgla w  celu redukcji zakłó-
ceń rynku (na wypadek wprowadzenia handlu uprawnieniami do emisji jedy-
nie w  Europie), a  także zwiększenie zachęt dla krajów trzecich do uczestnictwa 
w  zarządzaniu emisją gazów cieplarnianych82. Podczas gdy wcześniejsze propo-
zycje dotyczyły podatków krajowych, tym razem chodziło o  opłatę ponoszoną 
przez obcokrajowców. Propozycja ta, chroniąca spółki europejskie, zbieżna była 
z francuską fi lozofi ą, zgodnie z którą narzędzia polityki klimatycznej nie powin-
ny szkodzić konkurencji. W grudniu 2006 roku komisarz ds. handlu Peter Man-
delson wyraził jednak zdecydowany sprzeciw wobec tego postulatu, argumen-
tując, że jest niezgodny z  zasadami WTO83. Matthias Machnig (sekretarz stanu 
w  Federalnym Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody i  Bezpieczeństwa 
Reaktorów) francuski pomysł określił mianem ekoimperializmu i  naruszeniem
reguł WTO84.

Wprowadzenie europejskiego podatku od emisji CO2 poparł także kandydat na 
prezydenta, Nicolas Sarkozy, zaznaczył jednak, że „kraje UE preferują rynek praw 
do emisji zamiast podatku. Nie chcę zmieniać tej preferencji”85. Sarkozy pochwalił 
europejskie decyzje wprowadzenia EU ETS, zaznaczając, że nie może się pogodzić 

78  National Programme for the Mitigation of Climate Change, 1995, s. 6–7.
79  J. Szarka, France’s troubled..., s. 118.
80  French Memorandum for revitalising..., s. 12. 
81  Ibidem, s. 12–13. 
82  M. Abbas, Taxe CO2 aux frontières, régime commercial multilatéral et lutte contre le change-

ment climatique, Laboratoire d’Économie de la Production et de l’Intégration Internationale, Note 
De Travail, no 18/2007, s. 1–2; D.M. Abbas, Politique climatique et politique commerciale: Le projet 
français de taxe CO2  aux frontières de l’Europe, Revue de l’énergie, vol. 58, no 578, 2007, s. 221–230. 

83  Mandelson rejects CO2  border tax, EurActiv, 18.12.2006.
84  M. Shanley, I. Wissenbach, Germany calls carbon tariff s „eco-imperialism”, Reuters, 24.07.2009.
85  Th e Energy Policy of French President Nicolas Sarkozy, International Journal of Environmen-

tal Studies, Vol. 64, No. 6, December 2007, s. 653.
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z myślą ponoszenia większych obciążeń przez europejskich producentów z powo-
du konkurowania z krajami, które nie zdecydowały się przystąpić do protokołu 
z Kioto. Narzucenie wymogów modernizacji dla przedsiębiorców europejskich, 
jakimi nie są objęte fi rmy z  krajów nieratyfi kujących protokołu z  Kioto, uznał 
za zakłócenie konkurencji, „ponieważ kwoty emisji gazów cieplarnianych należy 
uznać za fi nansowe obciążenie dla europejskiego przemysłu”86. Sarkozy zapowie-
dział działanie na poziomie KE, które zrównałoby obciążenia dla importowanych 
produktów z tymi, które ponoszą europejscy producenci wobec rygorystycznych 
obwarowań środowiskowych.

Perspektywa objęcia przez Francję prezydencji w  UE zmotywowała francu-
skich liderów do działania w  zakresie przywrócenia wiarygodności kraju jako 
promotora polityki klimatycznej.

10.3.2.  „Upowszechnić politykę klimatyczną” – dążenia francuskiej 
prezydencji w Radzie UE w 2008 roku

Rozwój polityki energetycznej UE został umieszczony w centrum agendy fran-
cuskiej prezydencji w  Radzie UE. Okres sześciomiesięcznej koordynacji prac 
UE dał Francji wyjątkową okazję sięgnięcia po przywództwo klimatyczne. Fran-
cja przeprowadziła proces konsultacji przygotowawczych swojej prezydencji na 
długo przed jej rozpoczęciem, uzyskując poparcie Berlina w  sprawie pakietu
energetyczno-klimatycznego87.

Przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu stanowiło centrum zaintereso-
wania prezydencji francuskiej w UE. Przedstawienie w styczniu 2008 roku przez 
KE założeń pakietu energetyczno-klimatycznego postawiło przed Francją wyzwa-
nie osiągnięcia porozumienia wszystkich krajów członkowskich. Szczególne oba-
wy wyrażały kraje Europy Środkowo-Wschodniej wobec implikacji proponowa-
nych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych na ich gospodarki. W październiku 
2008 roku na spotkaniu Rady Europejskiej Włochy i Polska zagroziły zawetowa-
niem całego pakietu.

Sarkozy znalazł się pod presją harmonogramu europejskiego i  światowego 
(konferencja w  Kopenhadze w  2009 roku), ale zręcznie wykorzystał zbieżność 
między pakietem klimatycznym europejskim a własnym krajowym programem88. 
Prace francuskiej prezydencji w  okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku 
toczyły się pod hasłem „Europa, która działa, by odpowiedzieć na współczesne 

86  Ibidem, s. 653.
87 N. Sarkozy, Déclaration commune N. Sarkozy et de Mme A. Merkel sur le climat lors du IXe 

Conseil des ministres franco-allemand, Straubing, 9.06.2008, http://www.elysee.fr/president/root/
bank/pdf/president-2027.pdf (dostęp: 22.09.2012). 

88  Ch. Lequesne, O. Rozenberg, Th e French Presidency of 2008: Th e Unexpected Agenda, Swed-
ish Institute for European Policy Studies, SIEPS 2008, 3op, s. 36. 
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wyzwania”89. Wśród priorytetów w  sektorze energii największe znaczenie dla 
Francji miało przyjęcie pakietu energia/klimat (nowy system pozwoleń emi-
syjnych) oraz przygotowanie założeń do okresu post-Kioto.

Podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 11–12 grudnia 2008 roku pre-
zydentowi Sarkozy’emu udało się przekonać szefów rządów i  głowy państw do 
poparcia przyjęcia ambitnych celów pakietu energetyczno-klimatycznego. Był to 
duży sukces Francji i osobisty Nicolasa Sarkozy’ego90. Znacznie podbudował on 
wiarygodność prezydenta w sprawie polityki klimatycznej91.

Mimo wejścia w życie ambitnych celów redukcji GHG w UE Francja konty-
nuuje wysiłki przyjęcia systemu sankcjonowania emisji CO2 na poziomie global-
nym. Kolejna wersja podatku od produkcji węglowej powróciła (po wyborze Fran-
çois Hollande’a na prezydenta) za sprawą Arnauda Montebourga, ministra ds. 
„ożywienia przemysłowego” (Ministre du Redressement productif), który w maju 
2012 roku nawiązał do dawnego pomysłu Nicolasa Sarkozy’ego odrzuconego 
przez europejskich partnerów92. Propozycji sprzeciwiła się Wielka Brytania, 
Niemcy natomiast (które początkowo wyraziły poparcie) uznały, że może to do-
prowadzić do wojny handlowej, co wpłynęłoby niekorzystnie na ich gospodarkę 
opartą na eksporcie. Wstrzemięźliwe stanowisko wobec francuskiej propozycji 
przyjęli też komisarze ds. handlu, Karel De Gucht, i klimatu UE, Connie Hede-
gaard93. Mimo to Hollande zapowiedział jesienią 2012 roku, że zaproponuje part-
nerom europejskich i  handlowym ustanowienie mechanizmu ochronnego (un 
mécanisme d’inclusion carbone) dla sektorów najbardziej narażonych na konku-
rencję międzynarodową, stwierdzając w kontekście problemu delokalizacji i nie-
uczciwej konkurencji, iż nie należy mylić protekcjonizmu z protekcją (ochroną) 
planety94.

89  Présidence française du Conseil de l’Union européenne. Programme De Travail 1er Juillet – 
31 décembre 2008. Une Europe qui agit pour répondre aux défi s d’aujourd’hui, www.eu2008.fr 
(dostęp: 21.06.2012). 

90  R. Dehousse, A. Menon, Th e French Presidency, JCMS 2009, Vol. 47, Annual Review, s. 103. 
Kompromis okazał się możliwy dopiero po przełamaniu oporu Polski, która uzyskała okresy przej-
ściowe w realizacji zobowiązań w ramach EU ETS. Rada Europejska poparła utworzenie europej-
skiego funduszu na rzecz energii, zmian klimatycznych i infrastruktury 2020 (Fundusz Marguerite).

91  Présidence française du Conseil de l’Union européenne. Bilan Et Perspectives 1er juillet –
31 décembre 2008, s. 6–7.

92  Mixed Greens: France refl oats CO2 tax plan, Renew Economy, 22.05.2012.
93  France plans to revive EU carbon ta riff , www.guardian.co.uk (dostęp: 20.06.2012); Th e 

Guardian, 18.05.2012; French to revive Sarkozy’s EU carbon tariff  idea, EurActiv, 21.05.2012.
94  F. Hollande, Discours du Président de la République à l’occasion de la Conférence environ-

nementale, 14.09.2012, http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-repu-
blique-a-l-occasion-de-la-conference-environnementale (dostęp: 20.10.2012).
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10.4.  Realizacja unijnych i międzynarodowych zobowiązań 
walki z globalnym ociepleniem na poziomie krajowym

10.4.1.   Rozwój i trudności w implementacji polityki klimatycznej 
w kraju

We wrześniu 1989 roku premier Michel Rocard tworzy międzyresortowy zespół 
ds. gazów cieplarnianych (Groupe Interministériel sur l’Eff et de Serre – GIES). Dla 
osiągnięcia celu utrzymania emisji gazów cieplarnianych w 2000 roku z poziomu 
z roku 1990 Francja przekazuje KE w marcu 1993 roku Pierwsze elementy fran-
cuskiego programu walki z  efektem cieplarnianym95. W lutym 1995 roku przed-
stawiono Pierwszy krajowy komunikat do ramowej konwencji w  sprawie zmian 
klimatu. W listopadzie 1997 roku został przyjęty drugi plan (Seconde communi-
cation nationale à la Conventioncadre sur le climat). Kolejne plany i aktualizacje 
przyjmowane były w następnych latach (zob. tab. 19).

Rząd Jospina zaprezentował pakiet działań klimatycznych (w tym opodat-
kowanie emisji dwutlenku węgla, taryfy gwarantowane na energię ze źródeł od-
nawialnych), a  minister środowiska, Dominique Voynet, przedstawicielka Zie-
lonych, wprowadziła ekopodatek, zwany TGAP Energie (taxe générale sur les 
activités polluantes). Został on jednakże uchylony przez Radę Konstytucyjną ze 
względu na nierówne traktowanie różnych odbiorców energii (niższe zużycie 
energii obłożone było wyższym podatkiem)96. Orzeczenie to zachwiało planem 
klimatycznym Jospina.

Ze względu na trudności w wyborze instrumentów polityki kolejny PNLCC 
(aktualizowany w 2006, 2007, 2009) został przyjęty w roku 200497. Plan Climate 
2004 współprzygotowany i zarządzany przez francuską Agencję ds. Zarządzania 
Środowiskiem i Energią (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) 
miał na celu zbudowanie skutecznego narzędzia kontroli emisji, tak by osiągnąć 
cel podziału emisji przez cztery do 2050 roku w  stosunku do poziomu z  1990 
roku98. Celem planu było ograniczenie 72,3 mln ton ekw. CO2, co pozwoliłoby za-
chować poziom emisji GHG z 1990 roku w 2010 roku99. Ponieważ nastroje w tym 
czasie nie sprzyjały opodatkowaniu emisji, skupiono się na wprowadzaniu zmian 
metodą małych kroków w różnych sektorach (między innymi system ubezpieczeń 
pojazdów).

95  Premiers éléments pour un programme français de lutte contre l’eff et de serre, Groupe Intermi-
nistériel sur l’Eff et de Serre (GIES), 24.03.1993.

96  Décision no 2000-441 DC du 28 décembre 2000, Journal Offi  ciel du 31 décembre 2000. 
97  Plan Climat 2004, www.developpement-durable.gouv.fr (dostęp: 10.05.2012).
98  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, www2.ademe.fr (dostęp: 10.05.2012).
99  Plan Climat 2004, s. 76. 
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Po ponownym wyborze Jacques’a Chiraca na prezydenta w  2002 roku oraz 
druzgocącym zwycięstwie prawicy w  wyborach parlamentarnych rząd Raff a-
rina starał się zdynamizować zapoczątkowane inicjatywy. W 2002 roku Chirac 
wezwał do konstytucjonalizacji polityki środowiskowej, w  wyniku czego Fran-
cja zrewidowała (28 lutego 2005 roku, po raz pierwszy od roku 1958 w sprawach 
środowiska naturalnego) konstytucję V RF, odnosząc się w preambule do praw 
zdefi niowanych w Karcie Środowiskowej z 2004 roku (La Charte de l’environne-

Tabela 19. Geneza i rozwój francuskiego programu przeciwdziałania zmianom klimatu

Wrzesień 1989: powołanie międzyresortowej grupy ds. walki z efektem cieplarnianym 
Listopad 1990: Raport Yves’a Martina – ustalenie pierwszych działań i priorytetów 
Marzec 1993: Przedstawienie programu Pierwsze elementy francuskiego programu walki 
z efektem cieplarnianym
Luty 1995: przyjęty przez rząd A. Juppé „Francuski program przeciwdziałania zmianom 
klimatu” (Programme français de prévention du changement de climat) staje się podstawą 
pierwszego narodowego komunikatu do ramowej konwencji UNFCCC*
Listopad 1997: drugi krajowy komunikat przyjęty przez rząd L. Jospina aktualizuje cele przed 
konferencją w Kioto
Styczeń 2000: przyjęty przez ten sam rząd „Krajowy program walki ze zmianą klimatu” 
(Programme National de Lutte contre le Changement Climatique – PNLCC) ma pozwolić Francji 
wywiązać się z celu stabilizacji emisji GHG
Grudzień 2000: przyjęcie „Narodowego programu poprawy efektywności energetycznej” 
(Programme National d’Amélioration de l’Effi  cacité Energétique – PNAEE)
Listopad 2001: Trzeci krajowy komunikat do ramowej konwencji ONZ na podstawie 
zaktualizowanego PNLCC
Lipiec 2004: ogłoszenie (z opóźnieniem po dwóch latach konsultacji) Planu klimatycznego 2004
Luty 2005: Utworzenie międzyresortowej jednostki ds. efektu cieplarnianego (Mission 
interministérielle de l’eff et de serre) 
Czerwiec 2005: przedstawienie pierwszego raportu Narodowego Obserwatorium Efektów 
Ocieplenia Klimatu (Observatoire National sur les Eff ets du Réchauff ement Climatique – ONERC)
Lipiec 2005: przyjęcie ustawy z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie kierunków polityki energetycznej, 
która ustanawia walkę ze zmianami klimatu jako priorytet polityki energetycznej, w tym cel: 
zmniejszenie o 3% w skali roku (art. 2) emisję GHG we Francji

* Programme français de prevention du changement climatique, http://unfccc.int/resource/docs/
natc/francf1.pdf (dostęp: 12.09.2012).
** Seconde Communication Nationale à la Convention Cadre sur le Changement Climatique, 
http://unfccc.int/resource/docs/natc/francf2.pdf (dostęp: 12.09.2012).
*** Troisième communication nationale à la Convention cadre des Nations unies
sur les changements climatiques, 2001, http://unfccc.int/resource/docs/natc/francf3.pdf 
(dostęp: 12.09.2012).

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rapport Progrès démontrables de la France, Ministère de L’Écologie et 
du Développement Durable, Paris, juin 2006, s. 9.
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ment)100. W  ten sposób podniesiono wagę zasad środowiskowych, stawiając je 
obok najważniejszych republikańskich wartości Deklaracji praw człowieka i oby-
watela z 1789 roku101. Jacques Chirac zdecydował się zainwestować w zaniedba-
ną dziedzinę polityki, w której większość jego zwolenników okazywała społeczne 
zainteresowanie102. Karta Środowiskowa łączy francuskie tradycje uniwersalizmu 
z międzynarodowym zaangażowaniem na rzecz ochrony środowiska. Działanie 
to miało jednak bardziej symboliczne znaczenie niż praktyczne rezultaty. Wpraw-
dzie w okresie drugiej kadencji Chiraca pojawiły się obiecujące deklaracje środo-
wiskowe, nie szły one jednak w parze z działaniami Ministerstwa Ekologii i Zrów-
noważonego Rozwoju.

W trakcie kampanii prezydenckiej w 2007 roku tematyka środowiskowa wró-
ciła mocnym akcentem, na fali popularności francuskiego dziennikarza i działa-
cza na rzecz ekologii Nicolasa Hulota. Wszyscy kandydaci na prezydenta podpi-
sali pakt ekologiczny – zawierający liczne cele środowiskowe w wielu sektorach 
(energetyce, rolnictwie, transporcie, badaniach). Wczesną wiosną 2007 roku Sar-
kozy w trakcie spotkania z organizacjami ekologicznymi zgodził się na propozy-
cję, by rząd sponsorował szeroki proces negocjacyjny dla spraw środowiskowych 
z reprezentantami organizacji społecznych. Było to pierwsze zobowiązanie, które 
przerodziło się w  proces „Grenelle de l’environnement”. W ten sposób Sarkozy 
i UMP otwierał się i poszerzał elektorat wrażliwy na cele środowiskowe. 

10.4.2. Rewolucja ekologiczna o nazwie „Grenelle de l’environnement”

W przeciwieństwie do zachowawczego w ostatnich latach urzędowania prezyden-
ta Jacques’a Chiraca Sarkozy zaktywizował wysiłki Francji w Europie. Po objęciu 
urzędu w maju 2007 roku prezydent Nicolas Sarkozy obrał „zielony kurs” nazwa-
ny „Grenelle de l’environnement”, zakładający opracowanie nowych zasad polityki 
ekologicznej Francji.

Nawiązując do porozumień „Grenelle”, spotkania przy okrągłym stole grupy 
„Grenelle środowisko” odbywały się z udziałem przedstawicieli rządu, stowarzy-
szeń i organizacji pozarządowych103. Inaugurując proces „Grenelle”, 25 październi-
ka 2007 roku prezydent Sarkozy – w obecności przewodniczącego Komisji Euro-
pejskiej José Manuela Barroso i laureatów Nagrody Nobla Wangari Maathaï i Ala 
Gore’a – powiedział, że propozycje ustawodawstwa środowiskowego będą wypra-

100  Charte de l’environnement de 2004, http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitu-
tion/Charte-de-l-environnement-de-2004 (dostęp: 15.06.2012).

101  Constitution de la République française, Préambule, www.assemblee-nationale.fr (dostęp:
15.06.2012).

102  D. Bourg, K.H. Whiteside, France’s Charter for Environement: of Presidents, Principles and 
Environmental protection, ASMCF, 2007, s. 1469.

103  Termin „Grenelle” nawiązuje do „Porozumienia z Grenelle” z maja 1968 r., w ramach które-
go zażegnany został kryzys społeczny i protesty studentów.
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cowywane w  ramach negocjacji pięciu stron (związków zawodowych, przedsię-
biorców, NGO, parlamentarzystów i administracji), a nie ustalane decyzjami ad-
ministracyjnymi104. Krótkoterminowym rezultatem „Grenelle de l’environnement” 
było wzmocnienie wiarygodności prezydenta Sarkozy’ego jako prośrodowiskowe-
go, co miało istotne znaczenie w kontekście fi nalizowania prac nad europejskim 
pakietem energetyczno-klimatycznym. Sarkozy zachwycał publiczność, przedsta-
wiając w sposób wojowniczy i optymistyczny plan zaangażowania na rzecz śro-
dowiska naturalnego. Prezydent postulował, by „Grenelle environnement” stał się 
impulsem dla światowego Nowego Ładu ekonomicznego i  ekologicznego (New 
Deal économique et écologique planétaire). Al Gore, gratulując Sarkozy’emu pro-
jektu „Grenelle” we Francji, mówił o potrzebie modelu „globalnego Grenelle”105.

W wyniku konsultacji społecznych w  sierpniu 2009 roku powstała ustawa 
„Grenelle de l’environnement”, która zakładała106:

 – redukcję emisji CO2 do roku 2050 o 75% (tzw. le facteur quatre, czyli po-
dział emisji GHG przez 4),

 – 23% energii odnawialnej w ramach europejskiego celu „3 × 20” do 2020 roku,
 – nacisk na efektywność energetyczną, w  szczególności w  sektorach trans-

portu i budownictwa.
Projekt „Grenelle 1” obejmował pomysł wprowadzenia podatku od emisji wę-

gla, z powodu jednak nieporozumień dotyczących jego wprowadzenia i niechęci 
niektórych krajów (w tym Polski) Sarkozy zaproponował stworzenie ekopodat-
ku „klimat i  energia” (d’une taxe climat-énergie). Dodatkowo Sarkozy rozważał 
wprowadzenie podatku nałożonego na produkty importowane z  krajów, które 
nie akceptowały protokołu z  Kioto w  sprawie walki z  globalnym ociepleniem.
W ten sposób Francja chciała zachęcić do przestrzegania konwencji ekologicz-
nych, a jednocześnie stymulować własną gospodarkę, która rzeczywiście cierpiała 
z powodu niskich cen importowych, co niekorzystnie odbijało się na francuskim 
przemyśle. Prezydent Sarkozy oczekiwał poparcia KE wprowadzenia takiego po-
datku na poziomie europejskim.

Przez opodatkowanie produkcji uwalniającej CO2 i  powstałych z  niej wy-
tworów podatek zachęcałby przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe do prze-
orientowania sposobów wytwarzania i nawyków konsumpcyjnych. Przyjmowane 
rozwiązania zakładały, że by zrekompensować obciążenia podatkowe dla przed-
siębiorstw i gospodarstw domowych w kraju, należy zredukować podatek VAT dla 
produktów przyjaznych środowisku.

104  N. Sarkozy, Discours à l’occasion de la restitution des conclusions du Grenelle de l’environ-
nement, Élysée.fr, http://www.archives.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2007/discours-
-a-l-occasion-de-la-restitution-des.7949.html (dostęp: 22.09.2012).

105  Al Gore praises Sarkozy’s green policies, Th e Telegraph, 25.10.2007; Grenelle: Al Gore et Bar-
roso jeudi à l’Élysée, L’Express, 24.10.2007.

106  Loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement (1) JORF no 0179 du 5 août 2009.
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Pomysł nowej daniny publicznej spotkał się jednak z  brakiem akceptacji 
społecznej107. Według sondaży dwie trzecie Francuzów odmówiło ustanowienia 
„podatku węgla”, uznając, że jest to tylko pretekst, aby wypełnić skarb państwa. 
Ostatecznie chociaż parlament przyjął podatek węglowy, został on uchylony przez 
Radę Konstytucyjną po uznaniu takiego rozwiązania za niekonstytucyjne108.

Proces „Grenelle de l’environnement” zrodził wielkie oczekiwania i  wzmoc-
nił wiarygodność Francji w  Europie. Do 2010 roku nie wprowadzono jednak 
większych zmian do francuskiej polityki klimatycznej. Polityka klimatyczna kon-
centrowała się na efektywności energetycznej i  standardach technologicznych, 
w mniejszym stopniu na rozwoju nowych zielonych źródeł energii, na przykład 
energetyki wiatrowej czy geotermii. W marcu 2010 roku rząd przyjął kolejny 
plan klimatyczny Le plan climat de la France. Mise en oeuvre du Grenelle envi-
ronnement, w którym zaproponował wiele inicjatyw pośrednich, w szczególności 
z  zakresu efektywności energetycznej109. 12 lipca 2010 roku została uchwalona 
znowelizowana ustawa środowiskowa „Grenelle 2”, a rok później przyjęto na lata 
2011–2015 plan adaptacji (Le plan national d’adaptation au changement clima-
tique), który zakłada 230 szczegółowych inicjatyw110.

Ostatnie konsultacje ministerialne w ramach „Grenelle l’environnement” za-
kończyły się pod koniec września 2012 roku, już za kadencji nowego prezydenta 
François Hollande’a. Skupiły się one głównie na przyszłości sektora energetyki 
jądrowej we Francji (zmniejszenie udziału i zawieszenie OZE w bilansie energe-
tycznym kraju). Potwierdziły one zaangażowanie Francji w negocjacjach w celu 
osiągnięcia szerokiego konsensusu na rzecz globalnego porozumienia klimatycz-
nego w okresie do 2015 roku, a także cele redukcyjne CO2 o 40% w 2030 roku, 
o 60% w 2040 roku i o 75% do 2050 roku, zgodnie z założeniami tak zwanego 
facteur quatre111.

Europeizacja francuskiej polityki klimatycznej zaczęła oddziaływać późno, 
stosunkowo płynnie natomiast przebiega wprowadzanie jej najbardziej sztanda-
rowego instrumentu, Europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

 

107  Por. K.H. Whiteside, D. Boy, D. Bourg, France’s ‘Grenelle de l’environnement’: Openings and 
closures in ecological democracy, Environmental Politics, Vol. 19, No. 3.05.2010, s. 463.

108  Décision no 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Journal Offi  ciel du 31 décembre 2009.
109  Le plan climat de la France: Mise en oeuvre du Grenelle Environnement, Ministère de l’Écolo-

gie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, 2010, s. 7.
110  Plan national d’adaptation de la France aux eff ets du changement Climatique 2011–2015, 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 2011. 
111  Les grandes annonces du gouvernement lors de cette Conférence ministérielle, L’Observatoire 

Energies, 27.09.2012.
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10.5. Wnioski

1) Wiek XXI będzie wiekiem dynamicznego wzrostu konsumpcji energii w wa-
runkach coraz bardziej ograniczonego dostępu do zasobów konwencjonal-
nych. Wyczerpywalność oraz wysokie ceny paliw kopalnych stwarzają szansę 
dla rozwoju alternatywnych źródeł energii, takich jak „zielona energia” oraz 
energetyka atomowa. Dla wielu krajów skala wzrostu potrzeb energetycznych 
(powodowana dynamiką rozwoju gospodarczego, potrzeb konsumpcyjnych 
ludności) wywołuje konieczność rozważenia zastosowania cywilnych techno-
logii jądrowych. W ocenie francuskich polityków rozwój międzynarodowego 
reżimu przeciwdziałania zmianom klimatu może być silnym bodźcem do pro-
mocji urządzeń przemysłowych o niskiej emisji dwutlenku węgla.

2) Rozbudowany na niespotykaną w Europie skalę program jądrowy zapewnia 
nie tylko konkurencyjność francuskiej gospodarki, ale umożliwia także wyjąt-
kowy sukces w działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, w po-
staci oddzielenia wzrostu gospodarczego od emisji zanieczyszczeń. Dlatego 
Francja podejmuje próby sięgnięcia po globalne przywództwo klimatyczne, 
oddziałując na międzynarodowe instytucje, co wpisuje się w aspiracje – w du-
chu gaullistowskim – budowy wielobiegunowego świata, w którym odgrywa-
łaby rolę lidera.

3) Francja dzięki znaczącej roli energetyki jądrowej jest jedną z nielicznych go-
spodarek wysoko uprzemysłowionych o najmniejszym wskaźniku emisji CO2 
per capita w sektorze wytwarzania energii, toteż aspiruje do roli lidera w walce 
ze zmianami klimatu, promując rozwój technologii jądrowej jako nieemisyj-
nego źródła energii. Francja, jako nuklearna potęga na skalę światową, dąży do 
upowszechnienia cywilnych technologii jądrowych na poziomie regionalnym 
i globalnym. Stwarza to bowiem okazję do rozwoju sektora przemysłu, w któ-
rym utrzymuje od kilku dekad przewagę know-how. W ten sposób polityka 
klimatyczna może stanowić narzędzie zwiększenia konkurencyjności francu-
skiej gospodarki na rynku globalnym. W tym sensie polityka klimatyczna staje 
się przede wszystkim narzędziem strategii ekonomicznej.

4) Francja wykazała się zdolnościami mediacyjnymi, umiejętnie wplatając prefe-
rencje narodowe w kształt europejskiego porozumienia pakietu energetyczno-
-klimatycznego, który stał się podstawą redukcji GHG opartej na mechani-
zmie EU ETS. Dynamiczny rozwój programu energetyki jądrowej wpłynął na 
znaczące osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych, toteż dla Francji 
energetyka jądrowa jest nie tylko odpowiedzią na jej potrzeby energetyczne 
i zaburzenia w dostawach energii, ale także wypełnieniem wygórowanych mię-
dzynarodowych zobowiązań ograniczenia emisji.

5) Francja dąży do uznania energetyki jądrowej, jako źródła czystej energii 
(CDM), przyjaznej środowisku obok odnawialnych źródeł energii, za środek 
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do osiągnięcia celu redukcyjnego. Celem Francji jest upowszechnienie tech-
nologii jądrowych, tak by stały się one częścią globalnej polityki dywersyfi ka-
cji źródeł energii i długoterminowych działań ograniczających emisję gazów 
cieplarnianych. Dążąc do spopularyzowania technologii jądrowych, Francja 
podkreśla atuty własnych zainstalowanych mocy energetycznych, które zna-
cząco zmniejszyły jej uzależnienie od importu zewnętrznych dostaw energii 
i przyczyniły się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, który jest waż-
nym, globalnym celem UE.

6) Francuska polityka klimatyczna w pierwszej dekadzie XXI wieku była pełna 
inicjatyw, zabrakło jednak skuteczności politycznej. Próby sięgnięcia po przy-
wództwo nie odniosły sukcesu. Francji zabrakło umiejętności zintegrowa-
nia ambitnych inicjatyw dyplomatycznych w  instytucjach europejskich oraz 
pozyskania do wspólnego stanowiska w sprawie klimatu wielkich mocarstw, 
a zarazem głównych emitentów GHG, takich jak Chiny i Stany Zjednoczone 
(na przykład plan sprawiedliwości klimatycznej). Francja nie odniosła sukcesu 
także w promocji międzynarodowego i europejskiego opodatkowania emisji 
dwutlenku węgla. Dodatkowo wycofywanie się Niemiec z  energetyki jądro-
wej podkreśliło niezdolność Francji do stworzenia pronuklearnej koalicji we-
wnątrz UE. Wiarygodność francuskich ambicji przywództwa klimatycznego 
obniżyła ponadto umiarkowany poziom rozwoju OZE na tle innych państw 
członkowskich Unii oraz rozbieżność między krótko- (brak zobowiązań re-
dukcji w Kioto) a długoterminowymi celami obniżenia emisji gazów cieplar-
nianych (założenie redukcji emisji GHG o 75% do 2050 roku).



Zakończenie

Europejska polityka energetyczna jest wciąż w procesie tworzenia – in the making 
– a sektor energetyczny podlega nieustannym przeobrażeniom. Energetyka jest jed-
nym z najważniejszych czynników determinujących współpracę w Europie i współ-
czesne stosunki międzynarodowe. W niniejszej publikacji zaprezentowano na przy-
kładzie Francji – głównego aktora wspólnego rynku energetycznego – preferencje 
narodowe państwa w kształtowaniu europejskiej współpracy energetycznej. 

Wzrost potrzeb i zależności energetycznej UE wpłynęły na przyspieszenie pro-
cesu pogłębiania integracji w sektorze energetycznym. Rosnące uzależnienie od 
dostaw z niestabilnych politycznie regionów oraz kryzysy energetyczne wpłynęły 
na konieczność szerszej koordynacji polityki energetycznej na poziomie wspól-
notowym. Różnorodność systemów energetycznych państw członkowskich w Eu-
ropie utrudniała proces harmonizacji w obrębie wspólnego rynku, a zagadnienia 
energetyczne pozostawały niemal nieobecne w obszarze WPZiB UE.

W działaniach KE przez ostatnie 20 lat głównym wyznacznikiem europejskiej 
polityki energetycznej był paradygmat konkurencyjności. Liberalizacja sektora 
oraz stworzenie zintegrowanego rynku hamowane były przez monopole, które 
kontrolowały cały cykl energetyczny, od wytworzenia energii po jej przesył i dys-
trybucję do odbiorców końcowych. Wraz z postępującą liberalizacją państwa 
zaczęły wykorzystywać nowe uwarunkowania otwartej przestrzeni gospodarczej 
wspólnego rynku energetycznego do wzmocnienia na nim pozycji własnych kon-
cernów energetycznych.

Początkowo budowa wspólnego rynku energetycznego wewnątrz UE była 
oparta na liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Z czasem sy-
tuacja ta zaczęła ewoluować i demonopolizacja oraz liberalizacja rynków państw 
narodowych została uzupełniona nowymi priorytetami, takimi jak zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. TL ustanowił 
nowy Tytuł XXI Energetyka, który umocnił zewnętrzny wymiar polityki energe-
tycznej, pakiet energetyczno-klimatyczny stworzył zaś podstawy scalenia sektora 
energetycznego z sektorem ochrony środowiska. W rezultacie w ostatnich latach 
problemy będące na szczycie europejskiej agendy, takie jak zmiany klimatu i bez-
pieczeństwo energetyczne, uczyniły koordynację narodowych polityk i rozwój 
spójnego europejskiego podejścia jeszcze bardziej naglącym wyzwaniem.
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Francja, jako jeden z największych konsumentów i historyczny architekt inte-
gracji europejskiej, tworzyła rdzeń rodzącej się wspólnej polityki energetycznej 
UE. Specyfi ka uwarunkowań wewnętrznych (zdywersyfi kowana struktura do-
staw, rozwinięta energetyka jądrowa, silne lobby znacjonalizowanych koncernów 
zogniskowane w związkach zawodowych) wywołała jednak niechęć do deregu-
lacji sektora energetycznego w państwie o długoletnich tradycjach interwencjo-
nizmu. Francuskie władze podejmowały iluzoryczne reformy adaptacji sektora, 
neutralizując nowe realia współpracy w obrębie wspólnego rynku. Deregulacja 
postrzegana była jako zagrożenie dla integralności narodowych czempionów, sta-
wiając opór postępowi procesu uwspólnotowienia. Francuski model energetyki 
nie pasował do wszystkich aspektów rodzącej się europejskiej polityki (na przy-
kład procesu deregulacji czy intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł ener-
gii). Francja stanęła przed koniecznością dostosowania do modelu europejskiego, 
co wywołało postawę antyliberalizacyjną.

W wyniku rosnącej presji Komisji francuski sektor energetyczny przeszedł 
głęboką adaptację, ewoluując z pozycji niedopasowania do modelu ochrony na-
rodowych interesów, jednocześnie będąc w zgodzie z wytycznymi i celami ener-
getyczno-środowiskowymi Wspólnoty. Kiedy nowe kierunki francuskiej polityki 
energetycznej zostały określone w 2005 roku, wyzwaniem stały się ochrona na-
rodowych interesów i jednocześnie zgodność z procesem europejskim. W proce-
sie dostosowawczym francuskie władze podjęły się aktywnego forsowania włas-
nych rozwiązań, dzięki czemu udało się wypracować kompromis pozwalający 
maksymalnie chronić interesy krajowe. Francja demonstrowała, że nie istnieje 
jedna opcja najtańszej, najczystszej i najbezpieczniejszej struktury energetycz-
nej. W wyniku przeprowadzonych reform kraj ten niemal wzorcowo spełnia dwa 
z trzech celów wspólnej polityki energetycznej UE. W zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego dysponuje dobrze zdywersyfi kowaną strukturą importu źródeł 
energii i paliw, a dzięki rozwiniętej energetyce jądrowej sektor energetyczny Fran-
cji jest niskoemisyjny, co pozwala sprostać ambitnym celom ograniczenia emisji. 
W trzecim aspekcie – rynku wewnętrznego – francuski sektor energetyczny jest 
konkurencyjny (competitive), choć mało otwarty na alternatywnych producen-
tów/dostawców (concurentielle).

W ramach przeprowadzonych badań użyteczne okazało się zastosowanie róż-
nych teorii integracji europejskiej, które pozwoliły na wykorzystanie dorobku 
naukowców zagranicznych i polskich oraz na analizę wielu złożonych aspektów 
bezpieczeństwa energetycznego w odniesieniu do państwa narodowego i szcze-
gólnego rodzaju Wspólnoty polityczno-prawnej, jaką jest UE. Teoria neofunkcjo-
nalizmu naświetliła przebieg procesu poszerzenia kompetencji wspólnotowych 
w nowym obszarze energetycznym, opierając się na podstawach prawnych poli-
tyki konkurencji czy środowiskowej. Teoria liberalizmu międzyrządowego po-
zwoliła skonfrontować rezultat artykułowanych preferencji narodowych w toku 
negocjacji międzyrządowych z podejmowanymi decyzjami politycznymi. Analiza 
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kontekstu uwarunkowań krajowych oraz kontekstu europejskiego dla podstawo-
wych rozwiązań kształtujących bezpieczeństwo energetyczne Francji zapewniła 
szersze spojrzenie na przebieg dwupoziomowej gry. Teoria nowego instytucjona-
lizmu ukazała przebieg interakcji pomiędzy poziomem ponadnarodowym i kra-
jowym w procesie kształtowania i adaptacji preferencji państwa i wspólnotowych 
w omawianym obszarze energetycznym.

Analiza polityki energetycznej Francji dokonana na trzech poziomach zary-
sowanych we wstępie i odzwierciedlonych w układzie kolejnych części i rozdzia-
łów książki: krajowym, regionalnym (UE) i globalnym, pozwoliła zaobserwować 
następujące wyznaczniki postaw: autosuffi  sance, protectionisme, pragmatisme,
promotion.

 – Na poziomie krajowym – postawa samowystarczalności (autosuffi  sance) 
zakłada dążenie do utrzymania względnej niezależności w sektorze elek-
troenergetycznym opartej na energetyce jądrowej i rozwoju odnawialnych 
źródeł energii. Polityka energetyczna Francji zakłada utrzymanie (choć 
ograniczone) energii jądrowej w bilansie energetycznym kraju oraz dyna-
miczny rozwój czystej energii z zielonych technologii oraz szerokie zasto-
sowanie technologii energooszczędnych.

 – Na poziomie regionalnym – możemy wyróżnić dwa typy zachowań: 
• silny protekcjonizm odnoszący się do wspólnego rynku energetycznego UE, 
• postawę pragmatyzmu odnoszącą się do zewnętrznego wymiaru wspól-

nej polityki energetycznej, w którym niezależność planowania dostaw 
surowców jest przedkładana ponad interes ponadnarodowej Wspólnoty.

 – Na poziomie globalnym – postawę Francji wyróżnia aktywna promocja ce-
lów polityki klimatycznej. Francja przyjmuje rolę promotora wysokich stan-
dardów niskoemisyjności. Taka postawa wynika jednak raczej z kalkulacji 
spodziewanych korzyści ekonomicznych, opartych na rozwiniętym przemy-
śle technologii energetyki jądrowej, niż tylko z moralnych przesłanek.

Przeprowadzona analiza, oparta na wybranych teoriach integracji europej-
skiej, potwierdziła stawiane hipotezy oraz dostarczyła odpowiedzi na zarysowa-
ne we wstępie pytania badawcze, co pozwala na sformułowanie kilku wniosków 
ogólnych.

1) Francja zajmuje centralne miejsce w kształtowaniu polityki i architektury bez-
pieczeństwa energetycznego UE. Jest przy tym szczególnym przypadkiem, ponieważ 
ma wyjątkowe uwarunkowania związane z ogromnymi mocami wytwórczymi, co 
powoduje, że jej interesy nie zawsze są tożsame z interesem europejskim, obejmują-
cym otwarcie rynków i zwiększenie konkurencyjności dostawców. Analiza dowiodła, 
że wzorcowo zdywersyfi kowana struktura dostaw i produkcji energii determinuje 
i kształtuje treść stanowiska i postawę Francji wobec uwspólnotowienia wrażliwego 
sektora gospodarki państwa, a względna siła narodowego przemysłu energetycznego 
ma znaczący wpływ na postrzeganie interesu wspólnotowego w wymiarze zewnętrz-
nym, jako mało zbieżnego z celami francuskiej polityki energetycznej.
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2) Wraz z rozwojem wspólnych ram regulacji sektora energetycznego w obrę-
bie wspólnego rynku kolejne państwa członkowskie zaczęły stopniowo otwierać 
swoje rynki energii na konkurencję. Francja w tym procesie przyjęła postawę 
zachowawczą, niesprzyjającą postępowi integracyjnemu. Wynikało to z trady-
cji interwencjonizmu państwa w sektor publiczny i interesów skłaniających do 
obrony korzyści zapewnionych dzięki stosunkowo taniej energii elektrycznej 
z energetyki jądrowej. Rynkowy sposób traktowania energetyki przez Komisję 
Europejską zderzał się z patriotyzmem gospodarczym (w wymiarze wspólnego 
rynku). Francja zachowała własną wizję wspólnego rynku energetycznego, któ-
rej najważniejsze elementy umiejętnie wprowadziła do rozwiązań na poziomie
ponadnarodowym.

3) Francja, będąc aktywnym uczestnikiem procesu europeizacji sektora ener-
getycznego, deklaruje potrzebę koordynacji narodowych polityk na szczeblu eu-
ropejskim. Jak jednak pokazują wyniki badań, Francja jest w tej postawie nie-
konsekwentna. W sposób pragmatyczny ogranicza cedowanie uprawnień na 
poziom ponadnarodowy, uznając, że korzyści ze wspólnego podejścia nie zawsze 
idą w parze z narodowymi preferencjami. Przeprowadzona analiza ukazała silne 
powiązania między rządem a narodowymi czempionami (EDF, AREVA, a nawet 
GDF-Suez). Rozwiązania w ramach nowej organizacji rynku elektroenergetycz-
nego pozwoliły zachować „efekt renty jądrowej” gwarantującej niską cenę wytwa-
rzanej energii i wspierającej konkurencyjność gospodarki. Prowadzi to do kon-
kluzji, że w praktyce paradygmaty narodowe wciąż przeważają nad europejskimi. 
Intencje polityczne Francji nie zawsze znajdują potwierdzenie w realnej polityce, 
która jest silnie protekcjonistyczna wobec własnego rynku.

4) Francja nie jest zainteresowana głębszym uwspólnotowieniem zewnętrzne-
go wymiaru polityki energetycznej. Paryż wspiera eksport norm i reguł wspól-
nego rynku energetycznego poza Wspólnotę, jednocześnie wola koordynacji 
wspólnych stanowisk względem dostawców z państw trzecich jest ograniczona. 
Francja uzasadnia taką postawę, argumentując, że nawet jeśli na poziomie euro-
pejskim energia pozostaje „obszarem współdzielonych kompetencji”, każdy kraj 
zachowuje prawo wyboru własnych źródeł produkcji energii. Zderegulowane 
ramy jednolitego rynku i zwiększona konkurencyjność nie wystarczą, by zapew-
nić bezpieczeństwo dostaw. W ocenie francuskich planistów Unia, której działa-
nia mają charakter głównie normatywny, nie jest w stanie samodzielnie zapewnić 
bezpieczeństwa dostaw energii poszczególnym państwom, a ograniczenie się do 
liberalizacji wspólnego rynku jest niewystarczające. Dlatego trzeba wzmacniać 
silne europejskie koncerny, tak by w warunkach zaostrzającej się konkurencji 
o  surowce mogły działać skutecznie. Rodzi to jednak dysonans między dekla-
rowaną polityką a realnym działaniem i prowadzi do konkluzji, że solidarność 
energetyczna wymaga większej woli politycznej i poczucia tożsamości interesów 
państw członkowskich UE, co w świetle prezentowanych wniosków będzie trudne 
do osiągnięcia, o ile w ogóle możliwe.
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5) Francja jest siłą napędową unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. Fran-
cja dostrzega szansę w upowszechnieniu standardów gospodarki niskoemisyjnej, 
przekonując, że energetyka jądrowa, jako alternatywne źródło energii, zmniejsza 
napięcia geopolityczne. Dąży ponadto, by UE połączyła bezpieczeństwo dostaw 
z kryterium oceny rynków przez pryzmat wpływu na środowisko (wskaźnik ener-
gy and carbon intensity). Francja wspiera międzynarodowe wysiłki na rzecz prze-
ciwdziałania zmianom klimatu podejmowane w procesie post-Kioto. Jednocze-
śnie Francja prowadzi aktywną politykę popularyzowania cywilnych technologii 
energetyki jądrowej, zwłaszcza wśród krajów arabskich i w Azji. W ten sposób 
łączy interes ekonomiczny promocji opcji jądrowej jako czystego źródła energii, 
starannie „wkomponowując” go w popularne idee ochrony środowiska.

Powyższe wnioski prowadzą do ostatecznej konkluzji, że bez Francji „Europa 
energii” nie istnieje, ale Francja zachowuje specyfi czne interesy w jej tworzeniu. 
Francja zajmuje silną pozycję na europejskim rynku energetycznym, jako główny 
konsument i producent energii, specyfi ka interesów powoduje jednak, że zdol-
ność do europeizacji i instytucjonalizacji wspólnotowej sektora jest ograniczona. 
Słowem, Francja chce „Europy energii”, ale po francusku.

Polityka energetyczna stanowiła z jednej strony podstawę procesu integracji 
europejskiej, a jednocześnie przez długi czas była wyłączona spod jej mechani-
zmów i przebiegu. Istotny postęp przyniosła dekada lat 90. XX wieku wraz z roz-
wojem wspólnego rynku energetycznego, nadal jednak obszar ten jest zarządzany 
bardziej z poziomu państw narodowych niż instytucji wspólnotowych. Polityka 
energetyczna, dotychczas ukazywana jako jeden z najmniej udanych projektów 
integracji europejskiej, jest obecnie w fazie intensywnego rozwoju, toteż zapre-
zentowane w niniejszej monografi i wyniki badań mogą stanowić przedmiot 
praktycznej implementacji oraz mogą być impulsem do dalszych analiz nad bez-
pieczeństwem energetycznym UE. Borykająca się z kryzysem ekonomicznym Eu-
ropa potrzebuje właśnie teraz, u progu drugiej dekady XXI wieku – bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej – wyraźnego poczucia tożsamości i wspólnoty interesów.
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B. Tabele

Tabela I. Elektrownie jądrowe we Francji – aktywne (stan na wrzesień 2012)
Reaktor Moc [MWh] Typ Uruchomienie

Belleville-1 1310 REP /P’4/ 14 października 1987
Belleville-2 1310 REP /P’4/ 6 lipca 1988
Blayais-1 910 REP /CP1/ 12 czerwca 1981
Blayais-2 910 REP /CP1/ 17 lipca 1982
Blayais-3 910 REP /CP1/ 17 sierpnia 1983
Blayais-4 910 REP /CP1/ 16 maja 1983
Bugey-2 910 REP /CP0/ 10 maja 1978
Bugey-3 880 REP /CP0/ 21 września 1978
Bugey-4 880 REP /CP0/ 8 marca 1979
Bugey-5 900 REP /CP0/ 31 lipca 1979
Cattenom-1 1300 REP /P4/ 30 listopada 1986
Cattenom-2 1300 REP /P4/ 17 września 1987
Cattenom-3 1300 REP /P4/ 6 lipca 1990
Cattenom-4 1300 REP /P4/ 27 maja 1991
Chinon B-1 920 REP /CP2/ 30 listopada 1982
Chinon B-2 920 REP /CP2/ 29 listopada 1983
Chinon B-3 920 REP /CP2/ 20 października 1986
Chinon B-4 920 REP /CP2/ 14 listopada 1987
Chooz B-1 1455 REP /N4/ 30 sierpnia 1996
Chooz B-2 1455 REP /N4/ 10 kwietnia 1997
Civaux-1 1450 REP /N4/ 24 grudnia 1997
Civaux-2 1450 REP /N4/ 24 grudnia 1999
Cruas Meysse-1 915 REP /CP2/ 29 kwietnia 1983
Cruas Meysse-2 915 REP /CP2/ 6 września 1984
Cruas Meysse-3 915 REP /CP2/ 14 maja 1984
Cruas Meysse-4 915 REP /CP2/ 27 października 1984
Dampierre-1 890 REP /CP1/ 23 marca 1980
Dampierre-2 890 REP /CP1/ 10 grudnia 1980
Dampierre-3 890 REP /CP1/ 30 stycznia 1981
Dampierre-4 890 REP /CP1/ 18 sierpnia 1981
Fessenheim-1 880 REP /CP0/ 6 kwietnia 1977
Fessenheim-2 880 REP /CP0/ 7 października 1977
Flamanville-1 1330 REP /P4/ 4 grudnia 1985
Flamanville-2 1330 REP /P4/ 18 lipca 1986
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Reaktor Moc [MWh] Typ Uruchomienie
Golfech-1 1310 REP /P’4/ 7 czerwca 1990
Golfech-2 1310 REP /P’4/ 18 czerwca 1993
Gravelines-1 915 REP /CP1/ 13 marca 1980
Gravelines-2 915 REP /CP1/ 26 sierpnia 1980
Gravelines-3 915 REP /CP1/ 12 grudnia 1980
Gravelines-4 915 REP /CP1/ 14 czerwca 1981
Gravelines-5 915 REP /CP1/ 28 sierpnia 1984
Gravelines-6 915 REP /CP1/ 1 sierpnia 1985
Nogent-1 1310 REP /P’4/ 21 października 1987
Nogent-2 1310 REP /P’4/ 14 grudnia 1988
Paluel-1 1330 REP /P4/ 22 czerwca 1984
Paluel-2 1330 REP /P4/ 14 września 1984
Pauel-3 1330 REP /P4/ 30 września 1985
Pauel-4 1330 REP /P4/ 11 kwietnia 1986
Penly-1 1330 REP /P’4/ 4 maja 1990
Penly-2 1330 REP /P’4/ 4 lutego 1992
Saint Alban-1 1335 REP /P’4/ 30 sierpnia 1985
Saint Alban-2 1335 REP /P’4/ 3 lipca 1986
Saint Laurent B-1 890 REP /CP2/ 21 stycznia 1981
Saint Laurent B-2 890 REP /CP2/ 1 czerwca 1981
Tricastin-1 880 REP /CP1/ 31 maja 1980
Tricastin-2 880 REP /CP1/ 7 sierpnia 1980
Tricastin-3 880 REP /CP1/ 10 lutego 1981
Tricastin-4 880 REP /CP1/ 12 czerwca 1981

Źródło: EDF.
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Tabela II. Największe awarie we francuskich elektrowniach jądrowych
1) 17 października 1969 – Saint Laurent, pożar, około 50 kg uranu w jednym z reaktorów 

uległo stopnieniu, było to najpoważniejsze wydarzenie w historii francuskich awarii, skla-
syfi kowane jako poziom 4. w 7-stopniowej skali międzynarodowych zdarzeń jądrowych
i radiologicznych (International Nuclear Events Scale – INES), 

2) 25 czerwca 1979 – Saclay, radioaktywne pierwiastki przeniknęły do gruntów wodonośnych, 
wyciek radioaktywnych płynów do kanalizacji przeznaczonej dla zwykłych odpadów,

3) 13 marca 1980 – Loir et Cher, źle funkcjonujący system chłodzenia doprowadził do awa-
rii reaktora,

4) 14 kwietnia 1984 – Bugey, wybuch jednego reaktora w wyniku przegrzania kabli, uszko-
dzenie przewodów elektrycznych powoduje wyłączenie jednego z reaktorów,

5) 22 maja 1986 – Normandia, la Hague, pracownicy zostali napromieniowani i 5 osób mu-
siało być hospitalizowanych, 

6) 12 kwietnia 1987 – Triscastin, wybuch reaktora, napromieniowanie 7 osób, wyciek radio-
aktywnych substancji przedostaje się do ujęcia wody,

7) 12 maja 1998 – Civaux (2. stopień w 7-stopniowej skali), awaria układu chłodzenia reak-
tora, wyciek 230 m3 radioaktywnej wody, 

8) 27 grudnia 1999 – Blayais, zalanie przez sztorm powoduje uszkodzenie reaktora nr 2, 
9) 21 stycznia 2002 – Manche, uszkodzony system kontroli, zatrzymanie pracy reaktora,
10) 16 maja 2004 – Cattenom-2, wadliwe przewody elektryczne w reaktorze jądrowym spo-

wodowały pożar w rozdzielni energii elektrycznej, uszkadzając system bezpieczeństwa,
11) 13 lipca 2008 – Tricastin, zanieczyszczenie rzeki przez odpady promieniotwórcze

na skutek wycieku,
12) 12 sierpnia 2009 – Gravelines, wadliwy system kontroli, błąd podczas demontażu zuży-

tych prętów paliwowych powoduje wyłączenie elektrowni,
13) 5 kwietnia 2012 – w elektrowni atomowej Penly w Normandii wybuchł pożar, awaria 

systemu chłodzenia.
Źródło: opracowanie własne na podstawie planet.fr; ASN.

Tabela III. Główne elementy założeń pakietów liberalizacyjnych w sektorze energii elektrycznej
Dyrektywa 96/92/WE pierw-

szy pakiet liberalizacyjny
Dyrektywa 2003/54/WE drugi 

pakiet liberalizacyjny
Dyrektywa 2009/72/WE trzeci 

pakiet liberalizacyjny
• Unbundling rachunkowy
• Dostęp do rynku w formie 

negocjowanego TPA lub 
Single Buyer

• Ograniczone prawo wyboru 
sprzedawcy

• Obowiązek wyznaczenia 
operatorów sieci przesyłowej 
(OSP)

• Obowiązek utworzenia orga-
nu regulacyjnego

• Unbundling prawny obowią-
zek wydzielenia OSD
z podmiotów zintegrowa-
nych pionowo

• Zapewnienie niezależności 
OSP i OSD

• Dostęp do rynku w formule 
regulowanego TPA

• Prawo wyboru sprzedawcy 
(od 1.07.2004 dla sektora 
przemysłu, 
od 1.07.2007 dla wszystkich 
odbiorców)

• Wzmocnienie kompetencji 
regulatora

• Zaostrzenie kryteriów ogra-
niczających unbundling

• Obowiązek zapewnienia tzw. 
usługi powszechnej

• Zagwarantowanie niezależ-
ności organom regulacyjnym 
oraz zwiększenie zakresu ich 
kompetencji 

• Utworzenie ENTSO-E/G 
(Agencja ds. Współpracy 
Operatorów)

• Utworzenie ACER (Agencji 
ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki)

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela IV. Francja na tle krajów UE w zakresie stopnia koncentracji w sferze wytwarzania i sprze-
daży detalicznej energii elektrycznej (2011)

Stopień koncentracji Kraj (dominująca fi rma)
Stopień koncentracji w sferze wytwarzania energii elektrycznej 

Bardzo wysoko skoncentrowany rynek 
(HHI powyżej 5000)

Estonia (Eesti Energia), Grecja (PPC), Łotwa 
(Latvenergo), Francja (EDF), Litwa (Lietuvos 
Energija), Luksemburg (SEO) 

Wysoko skoncentrowany rynek 
(HHI 1800–5000)

Czechy (CEZ), Słowacja (SE ENEL), Portugalia 
(EDP), Słowenia (HSE), Belgia (GDF-Suez), 
Dania (Dong Energy), Irlandia (ESB),
Rumunia (Hidroelectrica), Szwecja (Vattenfall)

Umiarkowanie skoncentrowany rynek 
(HHI 750–1800)

Polska (PGE), Austria (Verbund), Węgry 
(MVM), Hiszpania (Iberdrola), Finlandia
(Fortum), Włochy (ENEL), Bułgaria (NEK), 
Wielka Brytania (EDF Energy), Niemcy 
(RWE), Holandia (GDF-Suez)

Stopień koncentracji w sprzedaży detalicznej energii elektrycznej
Bardzo wysoko skoncentrowany rynek 
(HHI powyżej 5000)

Grecja (PPC), Portugalia (EDP), Litwa
(LESTO), Łotwa (Latvenergo), Włochy 
(ENEL), Francja (EDF), Estonia (Eesti Energia)

Wysoko skoncentrowany rynek 
(HHI 1800–5000)

Czechy (CEZ), Belgia (Electrabel), Irlandia 
(ESB), Węgry (E.ON), Hiszpania (Endessa 
Enel), Słowacja (ZSE E.ON 49%), Bułgaria 
(CEZ), Polska (PGE), Holandia (Nuon
Vattenfall), Słowenia (EL), Wielka Brytania 
(Centrica)

Umiarkowanie skoncentrowany rynek 
(HHI 750–1800)

Rumunia (ENEL), Dania (Dong Energy), 
Szwecja (Vattenfall), Niemcy (RWE), Finlandia 
(Fortum)

Źródło: European Energy Markets Observatory, 14th Edition, Capgemini, November 2012, s. 97, 102.

Tabela V. Francja na tle krajów UE w zakresie stopnia koncentracji w sprzedaży detalicznej gazu 
ziemnego (2011)

Stopień koncentracji Kraj
Bardzo wysoko skoncentrowany rynek 
(HHI powyżej 5000)

Polska (POGC), Łotwa (Latvijas Gaze), Litwa 
(Lietuvos Dujos), Słowacja (SPP), Francja 
(GDF-Suez), Irlandia (Bord Gáis), Portugalia 
(GALP) 

Wysoko skoncentrowany rynek 
(HHI 1800–5000)

Dania (HSM Gassaig), Rumunia (E.ON),
Czechy (RWE), Belgia (Electrabel), Hiszpania 
(Gas Natural), Węgry (Tigaz Eni), Wielka
Brytania (British Gas), Holandia (Nuon
Vattenfall)

Umiarkowanie skoncentrowany rynek 
(HHI 750–1800)

Włochy (Eni), Szwecja (E.ON), Niemcy (RWE)

Źródło: European Energy Markets Observatory, 14th Edition, Capgemini, November 2012, s. 105.
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Tabela VI. Ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego w UE-27 (2011)
Ceny energii elektrycznej

€/100 kWh
ceny zawierają wszystkie podatki

Ceny gazu ziemnego
€/GJ

ceny zawierają wszystkie podatki
Gospodarstwa 

domowe
2500 kWh < 

konsumpcja < 
5000 kWh

Klienci 
przemysłowi
500 MWh < 
konsumpcja
< 2000 MWh

Gospodarstwa 
domowe
20 GJ < 

konsumpcja < 
200 GJ

Klienci
przemysłowi
10000 GJ < 
konsumpcja 
<100000 GJ

UE-27 18,36 13,69 18,16 12,54
Belgia 21,19 13,81 20,31 11,17
Bułgaria 8,74 8,00 13,10 10,62
Czechy 14,66 12,99 16,53 11,50
Dania 29,75 23,37 30,14 22,72
Niemcy 25,31 16,62 17,77 16,45
Estonia 10,42 9,02 12,14 10,31
Irlandia 20,86 14,60 17,17 12,13
Grecja 12,38 12,56 b.d. b.d.
Hiszpania 20,88 13,64 15,00 10,88
Francja 14,23 8,37 17,95 12,39
Włochy 20,84 19,18 24,32 10,84
Cypr 24,13 24,19 b.d. b.d.
Łotwa 13,42 13,44 12,69 11,30
Litwa 12,21 12,56 14,99 14,47
Luksemburg 16,60 10,57 15,24 14,61
Węgry 15,53 13,17 15,82 15,25
Holandia 17,73 12,22 24,54 11,36
Austria 19,65 b.d. 20,03 b.d.
Polska 13,51 11,58 13,90 10,85
Portugalia 18,81 11,46 20,51 11,96
Rumunia 10,85 10,55 7,68 8,53
Słowenia 14,92 11,57 22,01 17,28
Słowacja 17,10 15,13 14,21 13,64
Finlandia 13,70 9,23 b.d. 15,72
Szwecja 20,44 10,36 32,70 26,19
Wielka Brytania 15,84 12,53 14,53 9,23

Źródło: EU energy in fi gures, Statistical Pocketbook 2012, s. 108–111. 



311Załączniki

Tabela VII. Regionalne inicjatywy w zakresie rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego UE
Regiony Kraje

Regionalne inicjatywy energii 
elektrycznej (Electricity
Regional Initiative – ERI)
Baltic Litwa, Łotwa, Estonia
Central-West Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Holandia
Central-East Austria, Czechy, Niemcy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia 
Central-South Włochy, Austria, Francja, Niemcy, Grecja, Słowenia 
Northem Dania, Finlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja 
South-West Hiszpania, Francja, Portugalia 
Francja – Wielka Brytania – Irlandia Francja, Wielka Brytania, Irlandia 
Regionalne inicjatywy gazu
(Gas Regional Initiative – GRI)
North-West Holandia, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Szwecja, 

Wielka Brytania
South Hiszpania, Francja, Portugalia 
South-South East Rumunia, Słowacja, Słowenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie From Regional Markets to a Single European Market, Final Report, 
28.04.2010, s. 21, 52–65, 89–99, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/2010_gas_electricity_
markets.pdf (dostęp: 10.07.2011). 

Tabela VIII. Udział emisji objętych EU ETS w łącznej emisji gazów cieplarnianych (GHG) (2009)
Kraj Emisja 

całkowita 
GHG
mln t CO2 
– ekw.

Emisje 
objęte EU 
ETS
mln ton 
CO2 – 
ekw.

Udział 
emisji 
objętych 
EU ETS 
w cał-
kowitej 
emisji 
GHG (%) 

Udział 
sektora 
energety-
cznego 
w emisji 
GHG (%)

Emisja 
GHG 
przez 
przemysł 
energe-
tyczny
(mln ton 
ekw. CO2)*

Udział 
CO2 GHG
(%)

GHG per 
capita
t CO2 –
ekw. per 
capita

UE-27 4614,5 1860,1 40,3 32,4 1412 81,6 9,2
Francja 517,2 111,1 21,5 12,7 60,6 72,2 8,0
Austria 80,1 27,3 34,1 16,6 12,8 84,4 9,6
Belgia 124,4 46,2 37,1 21,7 26,6 87,1 11,6
Polska 376,7 191,2 50,8 47,6 167,6 82,4 9,9
Bułgaria 59,5 32,0 53,8 52,8 29,7 77,0 7,8
Niemcy 919,7 428,2 46,6 38,7 343,7 85,8 11,2
Czechy 132,9 73,8 55,5 47,9 59,0 85,3 12,7
Cypr 9,4 5,4 57,0 42,6 4,0 85,0 11,8
Dania 61,0 25,5 41,7 40,0 24,0 79,2 11,1
Estonia 16,8 10,3 61,3 65,9 10,8 84,8 12,6
Finlandia 66,3 34,3 51,7 38,6 25,4 83,5 12,5
Grecja 122,5 63,7 52,0 46,0 54,8 85,1 10,9
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Kraj Emisja 
całkowita 
GHG
mln t CO2 
– ekw.

Emisje 
objęte EU 
ETS
mln ton 
CO2 – 
ekw.

Udział 
emisji 
objętych 
EU ETS 
w cał-
kowitej 
emisji 
GHG (%) 

Udział 
sektora 
energety-
cznego 
w emisji 
GHG (%)

Emisja 
GHG 
przez 
przemysł 
energe-
tyczny
(mln ton 
ekw. CO2)*

Udział 
CO2 GHG
(%)

GHG per 
capita
t CO2 –
ekw. per 
capita

Irlandia 62,4 17,2 27,6 21,0 13,1 68,0 14,0
Włochy 491,1 184,9 37,6 28,5 133,0 85,0 8,2
Szwecja 60,0 17,5 29,1 19,0 10,4 77,7 6,5
Węgry 66,7 22,4 33,6 27,7 16,3 75,6 6,7
Łotwa 10,7 2,5 23,2 18,6 1,9 65,1 4,7
Luksemburg 11,7 2,2 18,7 10,3 1,2 91,7 23,7
Holandia 198,9 81,0 40,7 33,7 64,6 85,4 12,1
Portugalia 74,6 28,3 37,9 28,1 19,7 75,2 7,0
Słowacja 43,4 21,6 49,8 25,3 9,8 80,8 8,0
Hiszpania 367,5 136,9 37,3 25,4 89,9 80,8 8,0
Litwa 21,6 5,8 26,8 24,0 4,9 60,1 6,5
Malta 2,87 1,9 66,2 65,0 b.d. 87,6 6,9
Słowenia 19,3 8,1 41,7 33,3 6,1 82,8 9,5
Rumunia 130,8 49,0 37,5 38,1 39,3 65,6 6,1
W. Brytania 566,2 232,0 41,0 34,3 181,5 84,3 9,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2011, 
Tracking progress towards Kyoto and 2020 targets, Europejska Agencja Ochrony Środowiska, EEA Report No. 
4/2011, s. 78–146; * EU energy in fi gures, Statistical Pocketbook 2012, s. 117.

Tabela IX. Emisyjność CO2 w produkcji energii elektrycznej wg typu paliwa

kWh
kg CO2/kWh

Olej opałowy 0,80
Węgiel 0,96
Gaz ziemny 0,36
Hydroelektrownie 0
Energia jądrowa 0
Energia wiatrowa 0
Energia słoneczna 0

Źródło: R. Prud’homme, Politique énergétique française (1): les enjeux, 2012, s. 14.
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Tabela X. Udział emisji CO2 w wytwarzaniu prądu elektrycznego na świecie (2009) 

Region/kraj [%]
Ameryka Północna, w tym: 39,4
USA 42,2
Kanada 19,6
Ameryka Łacińska, w tym: 19,2
Brazylia 8,9
Europa i kraje b. ZSRR, w tym: 41,2
UE-27 36,5
UE-15, w tym: 33,6
Niemcy 41,2
Hiszpania 30,7
Francja 14,8
Włochy 33,6
Wielka Brytania 37,5
UE-12 49,5
Rosja 53,0
Afryka 43,7
 Bliski Wschód 36,5
Azja, w tym: 46,8
Chiny 48,3
Korea Południowa 48,7
Indie 54,0
Japonia 39,8
Oceania 53,9
Świat 40,8

Źródło: Chiff res clés du climat France et Monde, MEDDTL, Édition 2012.

Tabela XI. Koszt wytwarzania mocy elektrycznej w zakresie kosztów uprawnień emisji CO2 w UE (2007)

Koncern energetyczny Koszt uprawnień emisji w stosunku do
dochodów [%]

PPC (Grecja) 14,2
Polska Energia 13,3
CEZ 8,4
Vattenfall 7,9
Endesa 5,2
RWE 4,8
Electrabel 3,3
Enel 1,8
E.ON 1,6
EDF 1,3

Źródło: Ch. Schülke, Th e EU’s Major Electricity and Gas Utilities since Market Liberalization, Gouvernance euro-
péenne et géopolitique de l’énergie, IFRI 2010, s. 200.
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Résumé

L’objectif de cette recherche est de mettre en lumière le rôle de la France, acteur clé dans 
la formation et la défi nition de la coopération dans le secteur énergétique de l’Union 
européenne. L’originalité de la France ne tient pas uniquement à son rang de pays con-
sommateur d’énergie dans l’UE, mais avant tout à son programme nucléaire hautement 
développé, unique en Europe et dans le monde. Le présent travail met en lumière le rôle 
particulier d’un acteur ayant une forte infl uence sur le processus de communautarisation 
des principes de la politique énergétique de l’UE.

L’auteur tente d’évaluer la position de la France et son infl uence sur le processus de 
développement de l’intégration énergétique, en le situant dans le cadre plus large d’un 
processus d’intégration européenne. Cette approche part du constat que la politique éner-
gétique commune de l’UE est encore dans une phase de développement dynamique, il 
est donc important d’identifi er les véritables aspirations, les objectifs et les intérêts de la 
France pouvant peser sur sa forme défi nitive.

La France est l’un des destinataires du processus d’européanisation du secteur éner-
gétique, mais aussi un architecte actif modélisant le contenu de ce processus complexe. 
D’où la nécessité d’expliquer l’interaction entre les facteurs de niveau national et commu-
nautaire. Le livre tente de présenter l’infl uence des intérêts nationaux français sur le pro-
cessus de formation de la politique énergétique de l’UE, dans le contexte de son évolution 
et son développement, tant dans la dimension intérieure qu’extérieure.

Le livre a été divisé en trois parties comprenant dix chapitres. Le chapitre I présente 
la base théorique de ce travail, autour d’une réfl exion sur le rôle des États dans le proces-
sus d’intégration européenne. Comment et pourquoi les États en viennent-ils à adopter 
un type spécifi que de collaboration impliquant le transfert d’une partie de leur souvera-
ineté au niveau transnational? L’auteur remonte aux diff érents concepts théoriques d’in-
tégration régionale, à la lumière des recherche actuelles, tout en présentant de nouvelles 
perspectives. Les chapitres II, III et IV présentent le bilan énergétique de la France, les 
cadres institutionnels de sa politique énergétique et les impacts des facteurs d’approvi-
sionnement et des conditions politiques et historiques sur la constitution de ses préféren-
ces spécifi ques dans un processus de communautarisation de la coopération énergétique
dans l’UE.

La deuxième partie du travail tente d’analyser les origines et le déroulement d’un pro-
cessus de développement de la coopération énergétique au niveau régional (dans l’UE), 
dans ses dimensions intérieure et extérieure. Les chapitres V et VI apportent une perspec-
tive historique et juridique sur l’élaboration des bases de la politique énergétique com-
mune de la CE/UE, ses cadres institutionnels, le problème de l’infrastructure d’approvi-
sionnement, les conditions de la libéralisation du secteur énergétique, en présentant les 
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hypothèses successives de «paquets énergétiques» et la position et les intérêts de la France 
envers l’intégration du marché intérieur énergétique de la Communauté.

Les chapitres VII et VIII présentent le processus d’institutionnalisation de la dimen-
sion extérieure de la politique énergétique commune en tenant compte des cadres du dia-
logue entre l’UE et la Russie et du problème de diff érentes politiques énergétiques des 
États membres de l’UE. L’auteur tente de synthétiser la position de la France envers la créa-
tion d’une politique énergétique extérieure commune de l’UE, ses attitudes déclarées et ses 
intérêts réels, ainsi que la pratique de la politique énergétique. Cette analyse tient compte 
des conditions géographiques de la politique énergétique de la France concentrée sur trois 
lignes d’action: l’Extrême-Nord, le bassin méditerranéen et la coopération avec la Russie.

La troisième partie du travail est consacrée aux aspects climatiques de la sécurité éner-
gétique dans le système global et régional se référant aux eff orts de l’UE et de la France 
pour lutter contre le changement climatique, en caractérisant, entre autres, les hypothèses 
du «Paquet climat-énergie» de l’UE, les outils de la politique climatique et les implications 
de ses intentions de parvenir à une économie à faible émission de carbone sur la sécurité 
énergétique de ses États membres. En partant d’une analyse des initiatives politiques pri-
ses par les représentants de l’élite politique de l’État, elle expose la position et les intérêts de 
la France à l’égard du développement de la politique climatique de l’UE, en soulignant ses 
aspirations internationales visant  un leadership de la lutte contre le changement climati-
que. Le chapitre décrit également les eff orts de la France pour la mise en œuvre des objec-
tifs de la politique climatique de l’UE dans le pays dans le cadre d’une formule particulière 
de partenariat socio – politique, le «Grenelle de l’environnement».

Ces recherches concluent que la France occupe une place centrale dans l’élabora-
tion des politiques et de l’architecture de la sécurité énergétique de l’UE. À cet égard, 
la France est un cas particulier, parce qu’elle a des conditions uniques associées à une 
grande capacité de production, de sorte que ses intérêts ne coïncident pas toujours avec 
l’intérêt européen qui implique l’ouverture des marchés et une concurrence accrue entre 
les fournisseurs. La spécifi cité des conditions internes (la structure diversifi ée de l’appro-
visionnement, l’énergie nucléaire développée, un puissant lobby des groupes nationalisés 
concentrés dans les syndicats) a suscité par le passé une vague d’hostilité envers la dérégle-
mentation du secteur de l’énergie dans ce pays à longues traditions d’interventionnisme. 
Les autorités françaises entreprenaient des réformes illusoires visant à adapter le secteur 
mais, en raison de la pression accrue de la Commission, le secteur énergétique français
a subi une profonde évolution.

La France n’est pas intéressée par une communautarisation approfondie de la dimen-
sion extérieure de la politique énergétique. Paris soutient l’exportation des normes et 
règles d’un marché énergétique commun à l’extérieur de la Communauté, alors que la vo-
lonté de coordonner les positions communes en ce qui concerne les fournisseurs des pays 
tiers est limitée. Selon les planifi cateurs français, l’Union européenne, dont les activités 
sont essentiellement normatives, n’est pas en mesure de garantir la sécurité de l’approvi-
sionnement énergétique pour chaque pays. La France joue fi nalement un rôle „moteur” 
de la politique climat-énergie de l’UE tout en reconnaissant la chance de promouvoir des 
normes d’une économie à faible émission de carbone. Ce pays conserve donc des intérêts 
spécifi ques dans l’élaboration d’une politique énergétique commune de l’UE, et la capacité 
d’européaniser le secteur est limitée. En un mot, la France veut „l’Europe de l’énergie”, mais 
„à la française”.
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