
DT\702031PL.doc PE400.311v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

9.1.2008

DOKUMENT ROBOCZY
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Romano Maria La Russa



PE400.311v01-00 2/5 DT\702031PL.doc

PL

WSTĘP

Rynki gazu i energii elektrycznej mają zasadnicze znaczenie dla Unii Europejskiej, która 
wielokrotnie wyrażała potrzebę jednomyślności w kwestii energetycznej.

Aby wprowadzenie wewnętrznego rynku energii stało się możliwe, niezbędne jest określenie 
jednolitych warunków konkurencji dla ogółu przedsiębiorstw sektora gazowego, tak aby 
umożliwić swobodny przepływ tych przedsiębiorstw w obrębie rynku wewnętrznego, a tym 
samym zapewnić konsumentom korzyść w postaci bardziej atrakcyjnych cen.

Przyjmując tę perspektywę, Komisja Europejska przedstawiła trzeci pakiet energetyczny, 
mający na celu rzeczywistą liberalizację rynków, której nie udało się dotychczas 
przeprowadzić przy wykorzystaniu poprzednich pakietów.1.

SPECYFIKA SEKTORA GAZOWEGO

Wniosek Komisji Europejskiej przewiduje przyjęcie jednakowego podejścia w odniesieniu do 
sektora gazowego i elektroenergetycznego.

Wniosek ten niewątpliwie zasługuje na uwagę z tego względu, że z jednej strony zakłada 
stworzenie symetrycznego i ujednoliconego rynku energetycznego, co pozwoli rozwiązać 
problem wysokiego stopnia koncentracji, jaki charakteryzuje sytuację w niektórych krajach, 
a z drugiej strony przewiduje łatwiejszy dostęp do rynku nowych przedsiębiorstw, co 
umożliwi stworzenie warunków konkurencji, a w perspektywie doprowadzi do obniżki cen na 
korzyść konsumentów.

Sprawozdawca uważa jednak za konieczne przeprowadzenie rozróżnienia między rynkami 
gazu i energii elektrycznej. Z uwagi na różnice w strukturze obu rynków i istotną zależność 
sektora gazowego od krajów trzecich nienależących do Unii Europejskiej należy uwzględnić 
specyficzne cechy obu sektorów i rozważyć możliwość bardziej powolnego otwarcia rynku 
gazowego w porównaniu z rynkiem elektroenergetycznym.

Poprzednie pakiety środków opracowane przez Komisję Europejską doprowadziły w istocie 
do rozbieżnych wyników w fazie transpozycji, wskutek czego kraje Unii, które 
przeprowadziły wydzielenie własnościowe w sektorze energii elektrycznej wyprzedziły 
znacznie kraje, które podjęły te same środki w sektorze gazowym.

ROZDZIELNOŚĆ (UNBUNDLING)

Zasadniczą kwestią poruszaną we wniosku jest niewątpliwie wydzielenie własnościowe, 
które, w związku z proponowaną zmianą art. 2 dyrektywy 2003/55, wyraźnie zakazuje 
przedsiębiorstwom zintegrowanym pionowo jednoczesnego udziału w działalności 
przesyłowej i dostawczej.

Obowiązujące przepisy, które przewidują rozdział funkcjonalny i prawny działalności 
przesyłowej i dostawczej, nie rozwiązywały w rzeczywistości konfliktu interesów wewnątrz 

                                               
1 Proces liberalizacji rynku gazu rozpoczął się w 1999 r., chociaż zasadniczy krok w kierunku stworzenia europejskiego 
rynku energetycznego został uczyniony wraz z przyjęciem dyrektywy w czerwcu 2003 r.
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przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, które w dalszym ciągu korzystały ze swoich sieci, 
co pozwoliło im utrzymać dominującą pozycję na rynku, ponieważ nic nie zachęcało tych 
przedsiębiorstw do inwestowania w nowe sieci i do umożliwiania dostępu do rynku nowym 
operatorom. 

W tej kwestii sprawozdawca jest zdania, że wydzielenie własnościowe jest najlepszym 
środkiem do zapewnienia całkowitej wzajemnej niezależności przedsiębiorstw zajmujących 
się przesyłem i przedsiębiorstw prowadzących działalność dostawczą, a jednocześnie 
rozwiązaniem skuteczniejszym i łatwiejszym do przeprowadzenia niż wprowadzenie 
instytucji niezależnego operatora systemu, które wymagałoby wdrożenia uciążliwych 
i złożonych struktur zarządzania oraz rygorystycznej kontroli stosowania przepisów, nie 
wspominając o tym, że w wielu państwach członkowskich doświadczenia z instytucją 
niezależnego operatora systemu najwyraźniej nie zakończyły się powodzeniem. 

Równie paląca jest potrzeba zapewnienia całkowitej niezależności operatorów systemów 
przesyłowych i magazynowania z jednej strony i działalności dostawczej przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo z drugiej (z wyłączeniem elementów infrastruktury będących 
przedmiotem decyzji o zastosowaniu odstępstwa z uwagi na ich korzystny wpływ na 
konkurencję, o których mowa w art. 22 dyrektywy), w celu zagwarantowania przejrzystego 
zarządzania przepustowością oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw.

Inna ważna kwestia związana ze specyfiką sektora gazowego to zapewnienie doskonałej 
symetrii i wzajemności w stosowaniu strategii rozdziału własności we wszystkich państwach 
członkowskich, ponieważ stworzenie wewnętrznego rynku energetycznego w sytuacji 
współistnienia 27 różnych wersji przepisów krajowych w tej dziedzinie byłoby niemożliwe.

Wspomniana wyżej wzajemność powinna być stosowana również w odniesieniu do krajów
trzecich. W tej kwestii sprawozdawca, mimo swojego poparcia dla klauzuli ochronnej 
narzuconej przez Unię Europejską, uważa, że umowy zawierane między Unią Europejską 
a krajami nienależącymi do Unii, będącymi potencjalnymi inwestorami w sektorach, 
o których mowa, powinny być sporządzane w sposób bardziej ścisły jeżeli chodzi o formę 
i treść. 

NIEZALEŻNOŚĆ KRAJOWYCH ORGANÓW REGULACYJNYCH

Wprowadzając trzeci pakiet, Komisja zamierza przyznać kluczową rolę krajowym organom 
regulacyjnym, które powinny mieć osobowość prawną, autonomię budżetową i być 
całkowicie niezależne w zakresie zarządzania.

Sprawozdawca wyraża zadowolenie z wniosków Komisji w odniesieniu do punktów, które 
mają na celu wzmocnienie i ujednolicenie funkcji krajowych organów regulacyjnych, które 
powinny mieć także możliwość stosowania odpowiednich środków odstraszających i sankcji.

Sprawozdawca przyłącza się do wniosku o nadanie charakteru formalnego obowiązkowi 
współpracy między organami regulacyjnymi, idąc o krok dalej i powierzając Komisji zadanie 
nadzorowania efektywności tej współpracy za pośrednictwem Agencji.

Poza tym wydaje się konieczne wyraźne rozróżnienie między uprawnieniami krajowych 
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organów regulacyjnych a uprawnieniami urzędów antytrustowych.

INFRASTRUKTURA

Infrastruktura ma niewątpliwie pierwszoplanowe znaczenie we wdrażaniu europejskiego 
zintegrowanego rynku energetycznego.

Należy przypomnieć, że braki w infrastrukturze lub całkowity brak infrastruktury występują 
głównie w nowych państwach członkowskich, które w rezultacie są całkowicie zależne od 
operatorów spoza UE w zakresie dostaw gazu.

Przepisy zawierają szereg propozycji, które mają zachęcić nowych operatorów do 
inwestowania w infrastrukturę i których podstawą jest odstępstwo od regulowanego dostępu 
stron trzecich do sieci, istotnie rozszerzone we wniosku Komisji w związku z nowymi 
ustaleniami dotyczącymi rozdziału własności. W odniesieniu do tej kwestii należy koniecznie 
zadbać o przygotowanie zawczasu przejrzystych przepisów, jasno określających ramy 
czasowe udzielania zezwoleń na tego rodzaju odstępstwo i niebudzących wątpliwości 
interpretacyjnych, a także zachować i zagwarantować realizację wcześniejszych i trwających 
inwestycji (i odstępstw od regulowanego dostępu stron trzecich do sieci), rozszerzając 
możliwość odstępstwa zgodnie z dodatkowymi ustaleniami zawartymi we wniosku Komisji.

Sprawozdawca jest zdania, że ostatecznym celem wszelkich zmian wprowadzonych do art. 22 
dyrektywy w sprawie gazu ziemnego powinno być stymulowanie inwestycji i uważa, że plany 
inwestycji w infrastrukturę nie powinny ograniczać się jedynie do infrastruktury 
transgranicznej; powinny obejmować także inne, równie ważne elementy infrastruktury, takie 
jak gazyfikatory i instalacje magazynowe gazu, mieć za podstawę logikę rynkową 
i wykorzystywać zalety dla budowania konkurencji instrumentu, jakim jest odstępstwo 
przewidziane w art. 22 dyrektywy.

Sprawozdawca ocenia pozytywnie propozycję Komisji dotyczącą systematycznej współpracy 
krajowych systemów przesyłowych, przynajmniej na szczeblu regionalnym.

UPRAWNIENIA KOMISJI

Dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku gazu ziemnego przewiduje rozszerzenie 
uprawnień Komisji w zakresie przyjmowania wytycznych o charakterze przymusowym 
w ramach procedury komitologii w szeregu przypadków, począwszy od wyznaczania 
i certyfikacji operatorów systemu przesyłowego, poprzez nadawanie uprawnień regulacyjnych 
i zezwalanie na odstępstwa w przypadku nowej infrastruktury aż po kontrolę przestrzegania 
zobowiązań itp.

Sprawozdawca wyraża poparcie dla propozycji, aby w przypadku poważnych wątpliwości 
Komisja była najwyższym organem właściwym do rozstrzygania w sporach, w tym 
kompetencyjnych, a także stosowania środków przymusowych w sprawach o charakterze 
technicznym; jednocześnie sprawozdawca uważa za konieczne przeprowadzenie oceny 
poszczególnych ewentualnych nowych uprawnień Komisji, wynikających z możliwości 
przyjmowania wytycznych o charakterze przymusowym (w ramach procedury komitologii) 
w odniesieniu do kwestii merytorycznych, a nie proceduralnych.
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Ponadto bardzo ważne jest wyraźne sformułowanie kwestii, czy i w jaki sposób konsument –
osoba prywatna – będzie mógł zaskarżyć decyzje Komisji i jakie organy Komisji byłyby 
odpowiedzialne za podejmowanie wspomnianych wyżej decyzji.

Zdaniem sprawozdawcy w tych właśnie kwestiach dyrektywa pozostawia wątpliwości, 
uniemożliwia właściwą ochronę konsumenta i nie stwarza pewnych ram prawnych.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Jeżeli chodzi o przejrzystość, sprawozdawca podziela spostrzeżenia komisji dotyczące braku 
przejrzystości wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu, który to brak utrudnia 
skuteczne przydzielanie zasobów i dostęp do rynku nowych operatorów. 

Sprawozdawca pragnie jednak podkreślić, że należy umacniać zaufanie do rynku, zwiększając 
liczbę dostępnych informacji na temat umów o dostawy gazu i energii elektrycznej i innych 
powiązanych umów za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu stron internetowych. 

OCHRONA KONSUMENTÓW 

Wreszcie, kiedy mowa o przejrzystości, nie sposób pominąć kwestii ochrony konsumentów, 
którzy obecnie nie dysponują wyczerpującymi informacjami na temat zużycia energii (faktury 
są często nieczytelne).

W niektórych państwach członkowskich konsumenci nie mają ponadto możliwości 
swobodnego wyboru dostawcy gazu.

W związku z tym sprawozdawca chciałby uczynić z kwestii ochrony konsumentów kluczowy 
element dyrektywy, stawiając ją obok innych projektów w fazie definicji i rozwoju, 
z Europejską Kartą Praw Odbiorców Energii na czele. 

Konsument powinien mieć możliwość swobodnego i świadomego wyboru, w warunkach 
przejrzystego i konkurencyjnego rynku i braku jawnych czy też ukrytych mechanizmów 
regulacji cen nieobjętych ramami ochrony; tego rodzaju mechanizmy uniemożliwiają bowiem 
prawidłowe działanie mechanizmu kształtowania cen, a tym samym należyte działanie 
konkurencji.
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