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5.Konkluzje Rady Europejskiej z 4 lutego 2011 r. 
6.Konkluzje Rady TTE (ds. Energii) z 28 lutego 2011 r. 



Środki proponowane przez UE w zakresie realizacji 
celów w zakresie zewnętrznego wymiaru polityki 
energetycznej UE

1.Współpraca w ramach regionalnych form instytucjonalnych
•Wspólnota Energetyczna, INOGATE, Inicjatywa Baku, itp.
2.Współpraca UE z innymi organizacjami międzynarodowymi
•MAE, G8, OPEC, BŚ, itp.
3.Współpraca bilateralna między UE i wybranymi państwami 
nieczłonkowskimi
•UE-Brazylia, UE-Chiny, UE-Rosja, itd..



Nie będzie skutecznych instrumentów zewnętrznego wymiaru polityki 
energetycznej bez silnego i sprawnie funkcjonującego rynku energii w 
UE.

Prace UE w tym zakresie koncentrują się w głównej mierze na dwóch 
podstawowych powiązanych ze sobą zagadnieniach: 

rozwoju rynku wewnętrznego, którego potrzeby realizowane są w dwóch 
płaszczyznach: wypracowania i wdrożenia otoczenia regulacyjnego oraz 
rozbudowy infrastruktury energetycznej oraz

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw surowców poprzez wypracowanie 
instrumentów wspomagających funkcjonowanie rynku w miejscach, w 
których nie jest on w stanie samodzielnie tych dostaw zagwarantować (np. 
poprzez stworzenie planów prewencyjnych i awaryjnych na wypadek przerw 
w dostawach surowców, tworzenie standardów bezpieczeństwa w zakresie 
infrastruktury i czasu realizacji dostaw)



Rada Europejska w dniu 4 lutego 2011 r. uzgodniła pakiet 
wytycznych co do kierunku przyszłych inicjatywy UE w zakresie 
zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej: 

1)rozszerzenie i pogłębienie zakresu działania Wspólnoty 
Energetycznej, która rozszerza dorobek prawny UE w obszarze energii 
na państwa trzecie; 

2)Zapewnienie równych warunków działania dla producentów energii w 
ramach EOG wobec partnerów z państw trzecich; 

3)wzmocnienie przejrzystości i spójności współpracy energetycznej z 
państwami trzecimi.
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PRACE PODCZAS  POLS KIEJ PREZYDENCJI PRACE PODCZAS  POLS KIEJ PREZYDENCJI E urope’s  key g oa ls  (E C  
c onc lus ions  of February 4th 

2011)
„There is a need for better 
coordination of EU and Member 
S tates ' activities with a view to 
ensuring consistency and 
coherence in the EU’s external 
relations with key producer, transit 
and consumer countries.”
„The EU should take initiatives in 
line with the Treaties in the 
relevant international fora and 
develop mutually beneficial energy 
partnerships with key players and 
around strategic corridors ”

Polis h pres idenc y g oa ls

S trenghten  energy security of 
the EU through  reviewing the 
previously applied policy 
mechanisms in the field of the 
EU energy external relations in 
the context of their evaluation 
and modernisation.

Give an impetus for 
development of the 
comprehensive EU external 
energy policy mutually 
beneficial for all stakeholders. 
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<< POLS KA PREZYDENCJA>><< POLS KA PREZYDENCJA>>Dw a  w ymiary inic ja tyw :
1.Og ólnoeuropejs ka  dys kus ja :
Forum:

N ieformalna  R ada  ds . E nerg ii 19-20 w rześ nia  2011 –  debata  
polityc zna

Forma lna  R ada  ds . E nerg ii 24 lis topada  2011 r. –  debata  polityc zna  
i konkluzje R ady 
G łów ne tezy:

S praw nie funkc jonując y rynek  w ew nętrzny energ ii jes t k luc zow ym 
w arunkiem efektyw nej zew nętrznej polityk i w  obs zarze energ ii  

Wzmoc nienie i rozs zerzenie obs zaru oddzia ływ ania  i 
obow iązyw ania  acquis communautaire  oraz zas ad praw a  
międzynarodow eg o w  obs zarze energ ii m .in. poprzez: rozs zerzenie i 
pog łębienie Ws pólnoty E nerg etyc znej, modernizac ję i g loba lizac ję 
Trakta tu K arty E nerg etyc znej;

S tra teg ic zne partners tw a  z kra jami trzec im i –  opa rte na  zas adac h 
E C T i AC , na  obs zarze U E  –  pełna  zg odnoś ć  z przepis ami rynku 
w ew nętrzneg o w  zakres ie za s ad funkc jonow ania  podmiotów  z pańs tw  
trzec ic h 

S pójnoś ć  i efektyw ne zas tos ow anie is tniejąc yc h i now yc h 
ins trumentów  
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<< POLS KA PREZYDENCJA>><< POLS KA PREZYDENCJA>>Dw a w ymiary inic ja tyw :
2.Dzia łania  

Oprac ow anie zew nętrznyc h mandatów  neg oc jac yjnyc h 
dla  K omis ji E uropejs kiej m.in. dotyc ząc yc h:

•U mow y z Azerbejdżanem i Turkmenis tanem dot. dos taw  
g azu do U E  

•Przys złeg o s ta tus u Obw odu K rólew iec kieg o i jeg o 
połąc zenia  z s ys temem elektoenerg etyc znym U E . 

Inic ja tyw y o c harakterze reg iona lnym 

•Pog łębienie i rozs zerzenie Ws pólnoty E nerg etyc znej: na  
pods taw ie propozyc ji K E  w  zakres ie w drożenia  przez s trony 
WE  zas ad rynku w ew nętrzneg o U E .



Wspólnota Energetyczna – zakres i charakter współpracy

Cel: stworzenie stabilnych ram regulacyjnych i rynku energii 

1.Otoczenie legislacyjne dla inwestycji – stabilizacja i bezpieczeństwo dostaw 
do odbiorców
2.Integracja rynków – zwiększenie płynności obrotu surowcami, odchodzenie 
od cen regulowanych, uwalnianie np. gazu na rynku 

Narzędzia: prawnie wiążące zobowiązanie stron do wdrożenia w 
przewidzianym terminie zaakceptowanych regulacji UE

Najbliższe pogłębienie zakresu przedmiotowego Traktatu o WE:

-Regulacje wchodzące w zakres III pakietu liberalizacyjnego 
-Dyrektywa 2004/67 o bezpieczeństwie dostaw gazu



Przyszły monitoring efektów m.in. w zakresie:

1.Rozdzielenia własnościowego operatorów
2.TPA
3.Efektywności regulacji,
4.Badanie zakresu wpływu regulacji na sytuację w 
szczególności małych przedsiębiorstw i gospodarstw 
domowych,
5.Badanie poziomu konkurencji na rynku,
6.Wskaźnik zmiany dostawców 
7.Wpływ regulacji na ceny surowców



Dziękuję za uwagę!
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