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1. Bez odpowiednio funkcjonującego rynku energii elektrycznej i gazu Unia Europejska
będzie miała coraz większe trudności z zagwarantowaniem bezpieczeństwa dostaw, 
utrzymaniem zrównoważonego rynku energetycznego, generującego niskie poziomy 
dwutlenku węgla oraz z zapewnieniem konkurencyjności tego rynku na świecie.

2. Zanim przyjrzymy się odpowiedniemu modelowi, według którego powinien 
funkcjonować nasz rynek, musimy zadać pytanie: „dlaczego zależy nam na tej 
zmianie”? Potrzebujemy tej zmiany, aby konsumenci otrzymywali uczciwe usługi, aby 
zaoferować wszystkim uczestnikom rynku, producentom i konsumentom równe 
warunki oraz aby zapewnić lepsze warunki dla inwestycji gwarantujących
bezpieczeństwo dostaw i lepszy dostęp do energii odnawialnych. Musimy również 
ograniczyć koncentrację ze strony wielkich przedsiębiorstw energetycznych 
i umożliwić MŚP lepszy dostęp do sieci przesyłowych. Działania te wymagają
podejścia dwutorowego: po pierwsze lepszych uregulowań prawnych oraz 
sprawniejszego zarządzania rynkami energii elektrycznej i gazu w odniesieniu do 
działalności monopoli sieciowych i struktury rynku, a po drugie asertywnego 
wdrażania prawa dotyczącego konkurencji w celu ograniczenia koncentracji rynku.

I – Ochrona konsumentów i wpływ na społeczeństwo

3. Zastosowanie któregokolwiek modelu może skutkować wzrostem cen energii. Wpływ
systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS UE), obowiązek zapewnienia 
dwudziestoprocentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz coraz bardziej 
ograniczone dostawy ropy naftowej, której ceny kształtują się w granicach 100 USD
za baryłkę, oznaczają duże prawdopodobieństwo wzrostu cen. 

4. Mimo że przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu i ochrona wrażliwych odbiorców 
to obszary kompetencji krajowych, istnieje tu wyraźne powiązanie z polityką 
europejską. UE musi określić jasną definicję ubóstwa energetycznego i stać na 
stanowisku, by plany w zakresie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu,
sporządzane przez państwa członkowskie, były przedstawiane Komisji Europejskiej 
i przez nią monitorowane. Jednak instrumenty stosowane dla ochrony wrażliwych 
odbiorców muszą współdziałać z wymogami otwartego i konkurencyjnego rynku oraz 
je wspierać. Musimy zagwarantować, że energia elektryczna nie będzie odcinana 
odbiorcom, zwłaszcza emerytom, którzy nie są w stanie ponosić opłat, oraz że nie 
będzie dyskryminacji cenowej w stosunku do ubogich konsumentów. Najlepszą formą 
zwalczania ubóstwa energetycznego może być propagowanie wydajności 
energetycznej i oszczędności energii. Powinniśmy zbadać, jak można wzmocnić 
związek przedmiotowej dyrektywy z wymogami w zakresie wydajności 
energetycznej.

5. Większa przejrzystość jest potrzebna w odniesieniu do praw konsumenckich.
Załącznik do przedmiotowej dyrektywy wymaga wdrożenia i monitorowania, a jego 
przestrzeganie musi być nadzorowane przez krajowe organy regulacyjne 
i kontrolowane przez nowy europejski organ regulacyjny. Jakość usług powinna być 
priorytetem przedsiębiorstw energetycznych. Należy wcielić w życie jasno określone 
sankcje za brak wdrożenia, w tym cofnięcie licencji lub jej ekwiwalentu na szczeblu 
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krajowym. Proponowaną Europejską kartę praw odbiorców energii powinno się 
egzekwować poprzez dyrektywy dotyczące energii elektrycznej i gazu, i tym samym 
nadać Karcie moc prawną. We wszystkich państwach członkowskich należy utworzyć 
ustawowy organ posiadający kompetencje w zakresie ochrony konsumentów na rynku 
energetycznym.

II- Jaki model energetyczny?

6. Całkowite wydzielenie własnościowe jest jedynym modelem, który może dać 
pewność podmiotom konkurencyjnym, które pragną wejść na rynek, oraz zapewnić, że 
nie dojdzie do konfliktu interesów.

7. Możliwość niesprawiedliwej dyskryminacji zawsze będzie istnieć tam, gdzie dane 
przedsiębiorstwo bierze jednocześnie udział w praktykach konkurencyjnych 
i monopolistycznych. Takim praktykom powinna więc towarzyszyć zwiększona 
przejrzystość, koordynacja operatorów sieci, harmonizacja zasad rynkowych 
i zbieżność krajowych rozporządzeń, w tym dotyczących polityki konkurencji. 

8. Wniosek Komisji nie nakłada obowiązku wymuszonej prywatyzacji państwowych 
sieci przesyłowych w wyniku wydzielenia własnościowego.

9. Model zakładający wyznaczenie niezależnych operatorów systemu, w którym 
przedsiębiorstwo może posiadać na własność, lecz nie może prowadzić eksploatacji 
sieci energetycznej, wiąże się z dużą biurokracją i kosztowną kontrolą regulacyjną, nie 
jest więc opłacalną alternatywą dla realizacji całkowitego wydzielenia 
własnościowego.

a) Inwestycje

10. Doświadczenie państw członkowskich wskazuje, że całkowite wydzielenie 
własnościowe prowadzi do zwiększenia inwestycji i poprawy przepustowości sieci.

11. Wymagane na mocy rozporządzenia dziesięcioletnie plany inwestycyjne powinny 
zapewnić wdrażanie strategii długoterminowych, stawiających na pierwszym planie 
potrzeby konsumentów, a nie udziałowców przedsiębiorstw. Taka strategia 
inwestycyjna powinna zagwarantować wystarczającą jakość i ilość siły roboczej do 
wykonania zobowiązań w zakresie świadczenia usług. Powinna być zatwierdzona 
i monitorowana przez krajowe urzędy regulacyjne (NRA) i nadzorowana przez nową 
europejską agencję regulacyjną. Plany inwestycyjne powinny uwzględniać 
konieczność współpracy nad stworzeniem sieci europejskiej.

b) Energia ze źródeł odnawialnych i zdecentralizowane wytwarzanie

12. Model całkowitego wydzielenia własnościowego zapewni lepszy dostęp do sieci 
energii ze źródeł odnawialnych, powinniśmy jednak pójść o krok dalej i dopilnować, 
by energia ze źródeł odnawialnych i mikroelektrownie miały priorytetowy dostęp do 
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sieci, z wyjątkiem sytuacji, gdy kwestie techniczne związane z utrzymaniem 
równowagi uniemożliwiają taką sytuację.

13. Musimy dopilnować, by energia elektryczna wracała do ludności, wspierając 
elektrownie lokalne i mikroelektrownie oraz lokalne elektrociepłownie. Będzie to 
wymagało skomasowanych inwestycji w inteligentne sieci. Obecnie przedsiębiorstwa
energetyczne zintegrowane pionowo nie otrzymują zachęt do dokonywania takich 
inwestycji, ponieważ nie będą one budować elektrowni ani kontrolować znacznej 
części energii wytwarzanej lokalnie.

14. Modernizacja sieci przesyłowych jest niezbędna dla rozwoju zdecentralizowanego 
wytwarzania oraz dla poprawy wydajności energetycznej. Dyrektywa powinna
stwarzać zachęty do tworzenia systemów okręgów.

III – Wdrażanie i organy regulacyjne

15. Komisja powinna rygorystycznie ścigać państwa członkowskie, które nie wdrożyły 
obecnie obowiązujących dyrektyw. Nadzór nad przestrzeganiem zobowiązań i jasno 
określone sankcje są niezbędne w celu zapewnienia sukcesu kolejnego modelu; odnosi 
się to zwłaszcza do sieci energetycznych, które są naturalnymi monopolami.

16. Krajowe organy regulacyjne muszą być faktycznie niezależne zarówno od rządu, jak 
i od przemysłu, a minimalne normy dotyczące harmonizacji ich kompetencji powinny 
zostać osiągnięte poprzez ustanowienie wspólnych z a s a d  przejrzystości 
i odpowiedzialności. Powinny one również otrzymać uprawnienia w zakresie 
czuwania nad uwzględnianiem potrzeb europejskich konsumentów w procesie 
podejmowania decyzji, w szczególności decyzji dotyczących inwestycji 
transgranicznych.

17. Krajowe urzędy regulacyjne (NRA) powinny mieć możliwość stosowania środków 
w celu stymulowania konkurencyjności, a także ponosić odpowiedzialność za analizę 
tego, które przedsiębiorstwa osiągnęły znaczną dominację na rynku. NRA powinny 
zostać wyposażone w instrumenty pozwalające na osiągnięcie bardziej 
konkurencyjnego wyniku poprzez ścisłą współpracę z krajowymi i unijnymi władzami 
w dziedzinie karteli, powinny też być prawnie upoważnione do zawierania umów 
z innymi unijnymi i krajowymi organami regulacyjnymi (np. umów dotyczących 
wymiany danych).

18. Prawodawstwo UE powinno w sposób wyraźny określać cele polityki i precyzować 
zakres obowiązków oraz uprawnień NRA, które powinny obejmować kompetencje 
w zakresie poprawy lub zatwierdzania taryf dotyczących dostępu do sieci oraz 
metodologii zastosowanej przy tworzeniu takich taryf. Poszczególne NRA muszą 
posiadać kompetencje w zakresie uzyskiwania istotnych informacji od przedsiębiorstw 
gazowniczych i energetycznych oraz w zakresie nakładania skutecznych sankcji, 
a także  muszą mieć odpowiednie uprawnienia śledcze i wystarczające kompetencje 
do rozstrzygania sporów.
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19. Krajowe organy regulacyjne powinny otrzymywać zachęty do korzystania ze swoich 
uprawnień do nakładania limitów cen na niekonkurencyjne rynki na określony 
i ograniczony okres, w przypadkach gdy państwa członkowskie zbyt wolno wdrażają 
prawo UE, tak aby konsumenci byli chronieni przed nadużyciami na rynku. Organy 
Komisji powinny karać przypadki wprowadzania taryf regulowanych niższych niż 
ceny rynkowe, ponieważ taka praktyka utrudnia i zakłóca konkurencję, zwłaszcza 
pomiędzy dużymi odbiorcami energii w UE.

20. Komisja proponuje szereg postanowień, które przekazują jej kompetencje do 
przyjmowania wiążących wytycznych w procedurze komitologii. Jednak 
w odpowiednich przypadkach uprawnienia legislacyjne powinny być realizowane 
w drodze współdecyzji, a nie komitologii, tak aby nie podważać kompetencji 
Parlamentu Europejskiego.

IV – Europejska agencja regulacyjna ds. energii (Agencja)

21. Należy wyraźnie określić obowiązki krajowych i europejskich organów 
regulacyjnych, tak aby nie dopuścić do nakładania się kompetencji. Agencja 
regulacyjna powinna monitorować przestrzeganie wszystkich warunków 
ustanowionych w dyrektywie w odniesieniu do krajowych organów regulacyjnych. 
Nieprzestrzeganie zasad wskazanych w dyrektywie powinno skutkować wyraźnymi 
sankcjami. Kompetencje i niezależność europejskiej agencji regulacyjnej, której 
utworzenie przewidziano w dyrektywie, powinny zostać zapewnione poprzez 
odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim.

22. W odniesieniu do kwestii transgranicznych istnieje potrzeba uznania luki regulacyjnej 
oraz ustanowienia lepszych przyłączeń w niektórych częściach rynku europejskiego. 
A zatem z zadowoleniem przyjmowany jest wniosek o powierzenie agencji uprawnień 
decyzyjnych w kwestii odstępstw dla określonych połączeń wzajemnych oraz 
odstępstw w przypadku, gdy infrastruktura jest zlokalizowana na terytorium więcej niż 
jednego państwa członkowskiego. Jeśli właściwe NRA nie są w stanie osiągnąć 
porozumienia co do odpowiedniego systemu regulacyjnego, agencja europejska może 
wystawić istotne połączenia wzajemne do przetargu, po zasięgnięciu opinii 
właściwych władz. Koszty powinny przechodzić na konsumentów według 
uregulowanych i przejrzystych zasad. Agencja powinna odgrywać bardziej aktywną 
rolę w regulowaniu kwestii transgranicznych.

V – Regionalne rynki energii elektrycznej

23. Naszym celem powinna być praca na rzecz jednolitej europejskiej sieci energii 
elektrycznej, realizowana w drodze właściwych, wyraźnych i stopniowych kroków. 
Powinno być jasne, że działania takie muszą być podejmowane równolegle 
z całkowitym wydzieleniem własnościowym i nie można ich uważać za model 
alternatywny.

24. OSP powinni otrzymać wyraźnie określone wytyczne i harmonogram prac, aby 
zagwarantować ich realizację. Należy odnaleźć równowagę co do kwestii, które 
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uprawnienia należą do OSP, a które do organów regulacyjnych. W ujęciu ogólnym, 
organy regulacyjne są lepiej umocowane do określania kodeksów działalności 
handlowej – np. zasady równoważenia, zasady dotyczące przeciążenia – a kodeksy 
techniczne powinny należeć do obowiązków OSP. Opracowanie kodeksu sieci 
europejskich mogłoby zagwarantować, że regionalne rynki nie będą się od siebie 
oddalać.

25. Istotną kwestią jest określenie regionów i stymulowanie współpracy regionalnej 
w celu osiągnięcia płynnej integracji rynku w szerszym kontekście europejskim. 
Zadaniem nadrzędnym jest połączenie „wysp energetycznych”, takich jak państwa 
bałtyckie, które nie zostały przyłączone do sieci UCTE (Unia ds. Koordynacji 
Przesyłu Energii Elektrycznej). Potrzebujemy odpowiedniej motywacji, aby pokonać 
przeszkody powodujące opóźnienia w tworzeniu nowej infrastruktury służącej do 
przywozu i wywozu energii elektrycznej. Agencja powinna zatem prowadzić działania 
mając również na względzie wymiar regionalny. 

VI – Własność krajów trzecich

26. Energia jest bez wątpienia obszarem, w którym interesy krajowe i europejskie 
powinny być uważane za pierwszoplanowe, w szczególności w kontekście 
bezpieczeństwa dostaw. Istnieje dalsza potrzeba wyjaśnienia kwestii wpływu tego
zapisu w odniesieniu do obecnych inwestycji krajów trzecich w systemy przesyłowe 
UE, oraz ograniczeń w puli inwestycyjnej dotyczących wykupywania infrastruktury, 
której się wyzbyto na skutek wymogów wydzielenia własnościowego.
Sprawozdawczyni pragnie zauważyć, że preferowaną przez nią opcją dotyczącą 
problemu własności infrastruktury jest posiadanie większościowego portfela akcji 
przez sektor publiczny.
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