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Umowy międzyrządowe w dziedzinie energii
W celu zapewnienia, aby umowy międzyrządowe w dziedzinie energii z państwami trzecimi były w
pełni zgodne z unijnymi przepisami Komisja, w ramach swojego pakietu dotyczącego
bezpieczeństwa energetycznego z lutego 2016 r., zaproponowała nowe przepisy, które wymagałyby
przeprowadzania ocen ex-ante takich umów. W grudniu 2016 r. doszło do zawarcia porozumienia
trójstronnego dotyczącego proponowanej decyzji, które zostanie poddane pod głosowanie podczas
pierwszego marcowego posiedzenia plenarnego w 2017 r.

Kontekst
Umowy międzyrządowe mają zasadniczo na celu zapewnianie pewności prawa w trakcie budowy
infrastruktury w zakresie importu i eksportu energii, aby ułatwić zakup ropy naftowej i gazu, bądź stworzenie
bardziej ogólnych ram współpracy w dziedzinie energii. W przypadku gdy umowy międzyrządowe są
sprzeczne z unijnym prawem w dziedzinie energii, może to prowadzić do niepewności prawa, zniechęcać do
inwestowania i utrudniać funkcjonowanie wewnętrznego rynku energetycznego UE.
Obecne przepisy (decyzja nr 994/2012/UE) zobowiązują państwa członkowskie do przedkładania umów
międzyrządowych Komisji w celu przeprowadzenia oceny po ich ratyfikowaniu. Od czasu przyjęcia decyzji
państwa członkowskie przedłożyły 124 umowy międzyrządowe (dane z lutego 2016 r.). W przypadku 17
takich umów Komisja wyraziła wątpliwości co do ich zgodności z przepisami dotyczącymi wewnętrznego
rynku energetycznego oraz unijnym prawem konkurencji i wezwała dziewięć państw członkowskich do
usunięcia tych niezgodności w drodze zmiany lub rozwiązania odnośnych umów międzyrządowych. Zgodnie
ze sprawozdaniem Komisji żadnemu z państw członkowskich nie udało się rozwiązać lub dokonać
renegocjacji niezgodnych umów międzyrządowych, które wymagałyby zgody odnośnego państwa trzeciego.
Na podstawie tych doświadczeń Komisja uważa, że decyzja w sprawie umów międzyrządowych jest
nieskuteczna w swojej obecnej postaci.

Proponowana nowa decyzja w sprawie umów międzyrządowych
W lutym 2016 r. Komisja zaproponowała nową decyzję, która wymagałaby od państw członkowskich
przedkładania projektów umów międzyrządowych w dziedzinie energii z państwami spoza UE przed ich
podpisaniem. Komisja dokonywałaby wówczas weryfikacji ich zgodności z unijnymi przepisami, a państwa
członkowskie musiałyby w pełni uwzględnić opinię Komisji. Państwa członkowskie musiałyby również
powiadomić Komisję o niewiążących instrumentach (takich jak wspólne deklaracje polityczne i protokoły
ustaleń) po ich przyjęciu.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W sprawozdaniu komisji ITRE z dnia 18 października 2016 r. proponuje się wzmocnienie roli Komisji. Byłaby
ona zobowiązania do udzielania porad w trakcie negocjacji umów międzyrządowych i miałaby prawo do
brania w nich udziału w roli obserwatora. Państwa członkowskie musiałyby również przedkładać Komisji
niewiążące instrumenty w celu przeprowadzenia weryfikacji ex-ante. Ponadto Komisja weryfikowałaby
zgodność umów międzyrządowych z unijnymi celami w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie wniosku podczas trzeciego
posiedzenia trójstronnego w dniu 7 grudnia 2016 r. Różni się on od pierwotnego wniosku Komisji wymogiem
przeprowadzania przez Komisję oceny ex-ante jedynie w odniesieniu do umów międzyrządowych związanych
z gazem i ropą naftową, natomiast umowy międzyrządowe dotyczące elektryczności podlegałyby
obowiązkowej ocenie ex-post (klauzula przeglądowa zapewnia możliwość wymagania oceny ex-ante w
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przyszłości). Definicja umowy międzyrządowej została rozszerzona o „organizacje międzynarodowe” i
„tranzyt”. Jeżeli dane państwo członkowskie postąpi wbrew opinii zawartej w ocenie ex-ante Komisji, będzie
musiało uzasadnić swoją decyzję na piśmie. Powiadamianie Komisji o niewiążących umowach nie będzie
obowiązkowe. Głosowanie nad uzgodnionym tekstem na posiedzeniu plenarnym zaplanowano na pierwszą
sesję marcową w 2017 r.
Sprawozdanie w pierwszym czytaniu (procedura
2016/0031(COD)) Komisja przedmiotowo właściwa:
ITRE; Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski, ECR,
Polska. Dalsze informacje w nocie informacyjnej pt.
„Opracowywanie prawa UE”.
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