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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zważywszy, że UE przez dłuższy czas pozostanie importerem netto energii, polityka 
handlowa Komisji musi zapewniać sprzyjające warunki handlu produktami energetycznymi. 
W realizacji tego celu Komisję wspierają państwa członkowskie, zawierając z krajami 
trzecimi umowy międzyrządowe, które często dotyczą również warunków handlowych 
i inwestycji w stałą infrastrukturę energetyczną. Te aspekty wprawdzie mogłyby uzasadniać 
rozszerzenie podstawy prawnej omawianej decyzji o art. 207 TFUE, należy jednak uznać, że 
przedmiotem tej decyzji jest głównie utworzenie systemu wymiany informacji, aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, zwiększoną trwałość oraz bezpieczeństwo 
dostaw energii, a zatem opiera się ona na art. 194 TFUE. Ustanowienie mechanizmu 
wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między 
państwami członkowskimi a państwami trzecimi służy więc głównie celom europejskiej 
polityki energetycznej.

Proponowana wymiana informacji między państwami członkowskimi oraz skoordynowane 
wsparcie ze strony Komisji Europejskiej wzmocniłyby rynek wewnętrzny, zapewniając 
prawidłowe wdrażanie przepisów takich jak trzeci pakiet energetyczny. We wniosku 
przewidziano instrument mający na celu ograniczenie presji, która popycha państwa 
członkowskie do akceptowania w międzyrządowych umowach ustępstw regulacyjnych 
niezgodnych z prawem UE. Lepsze informowanie i większa wiedza o rozwiązaniach 
regulacyjnych pomogą też Komisji w sformułowaniu polityki handlowej w stosunku do 
państw będących dużymi dostawcami energii, jak Rosja.

Ponadto wymiana informacji może pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw do UE 
przez koordynowanie działań państw członkowskich w procesach negocjacyjnych. Sprzyja 
ona realizacji mechanizmów na rzecz solidarności przewidzianych w rozporządzeniu 
dotyczącym bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego przez informowanie o ilości i źródłach 
importowanej energii, z myślą o zapewnieniu wszystkim państwom członkowskim UE 
rzeczywistego bezpieczeństwa dostaw energii. Po drugie – służy też poprawie bezpieczeństwa 
energetycznego, zapewniając pełną zgodność wszystkich umów z unijnym wewnętrznym 
rynkiem energii i prawodawstwem UE, a tym samym tworząc stabilne ramy prawne 
konieczne w związku z poczynionymi inwestycjami. Jest to również korzystne z punktu 
widzenia kompetencji UE w zakresie polityki handlowej i inwestycyjnej. Zważywszy, że UE 
wydaje ponad 400 mld EUR rocznie na import energii, należy koniecznie ograniczyć dług 
zagraniczny UE w dziedzinie energii oraz zwiększyć jej niezależność geopolityczną 
i bezpieczeństwo energetyczne. Proponowany mechanizm wymiany informacji oraz 
jednoczesne dążenie państw członkowskich do osiągnięcia celu zakładającego oszczędność 
energii na poziomie minimum 20% spowodują zmniejszenie o co najmniej 50 mld EUR 
rocznie transferu dóbr z gospodarek UE do krajów produkujących energię oraz poprawią 
bezpieczeństwo energetyczne UE.

Mechanizm wymiany informacji powinien też spowodować wzmocnienie zrównoważonego 
charakteru przez zestrojenie decyzji o inwestycjach w dziedzinie energii 
z długoterminowymi celami UE w zakresie klimatu i energii oraz zapobieganie powielaniu 
infrastruktury przesyłu energii. Powielanie to mogłoby – z uwagi na długie cykle 
inwestycyjne oraz okres żywotności tej infrastruktury – nie tylko powodować nieefektywność 
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oraz utrwalenie zbyt dużej zdolności produkcyjnej w zakresie paliw kopalnych, zbytecznej 
dla zrównoważonej gospodarki UE w jej przyszłym kształcie, lecz także byłoby nieefektywne 
ekonomicznie, prowadząc do powstania dodatkowych kosztów. Parlament Europejski 
wspomniał już o tym w sprawozdaniu B. Bendtsena1, twierdząc, że energooszczędność jest 
kluczem do poprawy gwarancji dostaw, ponieważ osiągnięcie celu 20% oszczędności 
energetycznej pozwoli oszczędzić taką ilość energii, jaką może dostarczyć piętnaście 
rurociągów Nabucco. Ostatecznie przedsiębiorstwa i konsumenci we wszystkich państwach 
członkowskich muszą zyskać możliwość korzystania z trwałych i bezpiecznych dostaw 
energii w przystępnych cenach. 

W związku z powyższym proponowane poprawki są zgodne z wnioskiem Komisji, 
a jednocześnie chronią autonomię państw członkowskich w negocjowaniu umów z krajami 
trzecimi. 

Sprawdzanie zgodności ex ante w odniesieniu do negocjowania umów międzyrządowych 
stanowi najskuteczniejszy sposób zapewnienia potrzebnej pewności co do zgodności układów 
z prawem UE i długoterminowymi celami politycznymi. Dla efektywnego działania Komisja 
musi obowiązkowo oceniać nowe umowy przed ich zawarciem. O ile państwa członkowskie 
mają same zapewnić zgodność prawną, a także zwiększone bezpieczeństwo i trwałość dostaw, 
to na Komisji spoczywa obowiązek oceny i w razie potrzeby proponowania zmian w drodze 
opinii. Zainteresowanym państwom członkowskim należy przekazywać te zalecenia 
terminowo, dla uniknięcia niepewności prawnej, nieskoordynowanych, niewyważonych lub 
źle uzasadnionych ekonomicznie decyzji oraz ewentualnych przyszłych postępowań 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego prowadzonych przez 
Komisję. 

W myśl tej samej zasady Komisja powinna oceniać obowiązujące umowy i zgłaszać uwagi 
co do ewentualnej niezgodności z prawem UE w celu umożliwienia państwom członkowskim 
odpowiedniej renegocjacji tych umów. Nie należy jednak przewidywać żadnej oficjalnej 
procedury udzielania zezwoleń dotyczącej obowiązujących lub nowych umów, gdyż 
spowodowałoby to przeciążenie proponowanej decyzji. 

Aby zapobiec zbędnemu obciążaniu przedsiębiorstw i państw członkowskich, należy też 
jasno określić, że Komisja będzie stosować spójne i konsekwentne podejście przy wydawaniu 
opinii, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów prawa UE. Wszelkie obecne i przyszłe 
odstępstwa dotyczące dostępu stron trzecich należy oceniać w kontekście solidnych ram 
prawnych w dziedzinie polityki konkurencji i planować z korzyścią dla wszystkich obywateli 
UE, zwłaszcza dla konsumentów energii, którzy powinni w pełni korzystać ze 
zliberalizowanego rynku energii. To właśnie należy postrzegać jako cel proponowanej 
ulepszonej wymiany informacji.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 

                                               
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie przeglądu planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii (2010/2107(INI))
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i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dla właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii konieczne jest, aby 
energia importowana do Unii z państw 
trzecich podlegała w pełni zasadom 
ustanawiającym rynek wewnętrzny energii. 
Nieprawidłowo funkcjonujący rynek 
wewnętrzny energii powoduje, że UE jest 
podatna na zagrożenia związane z 
bezpieczeństwem dostaw energii. Wysoki 
stopień przejrzystości w odniesieniu do 
umów między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi w zakresie energii 
umożliwi Unii podejmowanie 
skoordynowanych działań, w duchu 
solidarności, w celu zagwarantowania, że 
umowy takie są zgodne z prawodawstwem 
UE i skutecznie zabezpieczają dostawy 
energii. 

(3) Dla właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii konieczne jest, aby 
energia importowana do Unii z państw 
trzecich podlegała w pełni zasadom 
ustanawiającym rynek wewnętrzny energii. 
Nieprawidłowo funkcjonujący rynek 
wewnętrzny energii powoduje, że UE jest 
podatna na zagrożenia związane z 
bezpieczeństwem dostaw energii. Wysoki 
stopień przejrzystości w odniesieniu do 
umów między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi w zakresie energii 
umożliwi Unii podejmowanie 
skoordynowanych działań, w duchu 
solidarności, w celu zagwarantowania, że 
umowy takie są zgodne z prawodawstwem 
UE i skutecznie zabezpieczają dostawy 
energii, jednocześnie zapobiegając 
powstawaniu nadwyżki zdolności 
produkcyjnej, a tym samym zapewniając 
efektywność ekonomiczną, trwałość 
i uczciwe ceny dla konsumentów.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Komisja powinna zapewnić 
respektowanie interesów europejskich 
konsumentów, nalegając na zgodność 
umów międzyrządowych w dziedzinie 
energii z prawem UE, a zwłaszcza 
z prawodawstwem UE dotyczącym rynku 
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wewnętrznego, w tym z przepisami 
dotyczącymi dostępu stron trzecich 
w ramach prawodawstwa UE w zakresie 
wewnętrznego rynku energii. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Umowy międzyrządowe, które muszą 
być zgłaszane Komisji w całości na 
podstawie innych aktów UE, na przykład 
[rozporządzenia (UE) nr …/… Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia … 
ustanawiającego przepisy przejściowe 
w zakresie dwustronnych umów 
inwestycyjnych między państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi] 
powinny być wyłączone z mechanizmu 
wymiany informacji ustanowionego na 
mocy niniejszej decyzji.

(5) Umowy międzyrządowe, które muszą 
być zgłaszane Komisji w całości na 
podstawie innych aktów UE, na przykład 
[rozporządzenia (UE) nr …/… Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia … 
ustanawiającego przepisy przejściowe 
w zakresie dwustronnych umów 
inwestycyjnych między państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi] 
powinny być wyłączone z mechanizmu 
wymiany informacji ustanowionego na 
mocy niniejszej decyzji. Komisja powinna 
jednak prowadzić kontrolę takich 
dwustronnych umów inwestycyjnych 
między państwami członkowskimi 
a krajami trzecimi pod kątem zawartych 
w nich szczegółowych postanowień 
związanych z energią, które należą do 
zakresu stosowania niniejszej decyzji, oraz 
przedstawiać wyniki tej kontroli
w sprawozdaniach dla państw 
członkowskich i Parlamentu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Komisja powinna mieć prawo, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 

(10) Komisja powinna dokonać oceny 
zgodności wynegocjowanej umowy 
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państwa członkowskiego, które 
negocjowało umowę międzyrządową, 
dokonania oceny zgodności 
wynegocjowanej umowy z prawem UE, 
zanim umowa zostanie podpisana.

z prawem UE, zanim umowa zostanie 
podpisana, oraz wydać opinię na temat 
potrzeby przeprowadzenia ponownych 
negocjacji na podstawie obowiązujących 
wymogów prawa UE, które powinny 
należycie spełnić dane państwa 
członkowskie.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W związku z istnieniem rynku 
wewnętrznego energii oraz wspólnej 
strategii energetycznej umowy 
międzyrządowe wywierają wpływ na 
wspólną politykę. Z tego względu należy 
zagwarantować, że takie umowy są 
dostosowane do wspólnej koncepcji 
politycznej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Wiele umów w dziedzinie energii 
zawiera części dotyczące aspektów 
inwestycyjnych. I tak na przykład karta 
energetyczna obejmuje przepisy 
inwestycyjne. Z tego względu należy 
zagwarantować, że zachowana zostanie 
spójność pomiędzy umowami w dziedzinie 
energii a umowami inwestycyjnymi. 
W tym kontekście należy w szczególności 
uwzględnić prawa i zalecenia Parlamentu 
Europejskiego dotyczące przyszłej polityki 
inwestycyjnej.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Komisja Europejska powinna 
odgrywać aktywną i stymulującą rolę 
w koordynacji umów międzyrządowych, 
aby zagwarantować spełnienie wszystkich 
ustalonych warunków.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się 
mechanizm wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją w 
odniesieniu do umów międzyrządowych.

1. Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się 
mechanizm wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją 
w odniesieniu do umów międzyrządowych 
w celu poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego Unii, funkcjonowania 
rynku wewnętrznego energii oraz 
konsekwencji i spójności działań 
zewnętrznych UE w dziedzinie energii, 
a także w celu zapewnienia ich zgodności 
z prawem UE.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w całości wszystkie istniejące 
i tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe między nimi a państwami 
trzecimi, w tym załączniki do nich, inne 

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w całości wszystkie istniejące 
i tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe między nimi a państwami 
trzecimi, w tym załączniki do nich, inne 
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teksty, do których się bezpośrednio 
odnoszą, oraz wszystkie poprawki do nich, 
najpóźniej trzy miesiące po wejściu 
w życie niniejszej decyzji. Wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkie otrzymane 
dokumenty. Istniejące lub tymczasowo 
stosowane umowy międzyrządowe, które 
już zgłoszono Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 994/2010 na 
dzień wejścia w życie niniejszej decyzji 
i które spełniają wymogi niniejszego 
ustępu, uznaje się za zgłoszone na potrzeby 
niniejszej decyzji.

teksty, do których się bezpośrednio 
odnoszą, oraz wszystkie poprawki do nich, 
najpóźniej trzy miesiące po wejściu 
w życie niniejszej decyzji. Wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkie otrzymane 
dokumenty. W ciągu 12 miesięcy od 
otrzymania odpowiednich umów 
międzyrządowych Komisja ocenia 
przekazane umowy i informuje dane 
państwa członkowskie o ewentualnej 
niezgodności zawartych przez nie umów 
z prawem UE. Istniejące lub tymczasowo 
stosowane umowy międzyrządowe, które 
już zgłoszono Komisji zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 994/2010 na 
dzień wejścia w życie niniejszej decyzji 
i które spełniają wymogi niniejszego 
ustępu, uznaje się za zgłoszone na potrzeby 
niniejszej decyzji.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gdy państwo członkowskie zamierza 
przystąpić do negocjacji z państwem 
trzecim w celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 
członkowskie informuje Komisję pisemnie 
o swoim zamiarze jak najwcześniej, przed 
przewidzianym rozpoczęciem negocjacji. 
Informacje przekazane Komisji obejmują 
odpowiednią dokumentację, informację 
o przepisach będących przedmiotem 
negocjacji, cele negocjacji i inne istotne 
informacje. W przypadku zmiany 
istniejącej umowy w informacjach 
przekazanych Komisji wskazane są 
przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Otrzymane informacje 
Komisja udostępnia w formie 

2. Gdy państwo członkowskie zamierza 
przystąpić do negocjacji z państwem 
trzecim w celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 
członkowskie informuje Komisję pisemnie 
o swoim zamiarze jak najwcześniej, lecz 
w żadnym wypadku nie później niż 
3 miesiące przed przewidzianym 
rozpoczęciem negocjacji. Informacje 
przekazane Komisji obejmują odpowiednią 
dokumentację, informację o przepisach 
będących przedmiotem negocjacji, cele 
negocjacji i inne istotne informacje. 
W przypadku zmiany istniejącej umowy 
w informacjach przekazanych Komisji 
wskazane są przepisy mające być 
przedmiotem renegocjacji. Otrzymane 
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elektronicznej wszystkim państwom 
członkowskim. Zainteresowane państwo 
członkowskie regularnie informuje 
Komisje o prowadzonych negocjacjach. Na 
wniosek Komisji lub zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja może 
uczestniczyć w negocjacjach jako 
obserwator.

informacje Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkim państwom 
członkowskim. Zainteresowane państwo 
członkowskie regularnie informuje 
Komisje o prowadzonych negocjacjach. Na 
wniosek Komisji lub zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja może 
uczestniczyć w negocjacjach jako 
obserwator.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może, z własnej inicjatywy
najpóźniej w terminie czterech tygodni od 
momentu, gdy została poinformowana 
o zakończeniu negocjacji, lub na wniosek 
państwa członkowskiego, które 
negocjowało umowę międzyrządową, 
dokonać oceny zgodności wynegocjowanej 
umowy z prawem UE, zanim umowa 
zostanie podpisana. W przypadku gdy 
Komisja lub zainteresowane państwo 
członkowskie występuje o taką ocenę 
ex-ante zgodności wynegocjowanej 
umowy z prawem UE, wynegocjowany, ale 
jeszcze nie podpisany projekt umowy 
międzyrządowej zostaje przedłożony 
Komisji do analizy. Zainteresowane 
państwo członkowskie nie podpisuje 
umowy przez okres czterech miesięcy od 
momentu złożenia projektu umowy 
międzyrządowej. Okres analizowania może 
zostać przedłużony w porozumieniu 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. W przypadku gdy 
wystąpiono o kontrolę zgodności, wobec 
braku opinii Komisji w ciągu okresu 
analizowania, uznaje się, że Komisja nie 
wniosła zastrzeżeń.

1. Państwa członkowskie przedkładają 
Komisji do rozpatrzenia wynegocjowane, 
lecz jeszcze niepodpisane projekty umów 
międzyrządowych. Komisja najpóźniej 
w terminie czterech miesięcy od 
przedłożenia dokonuje oceny zgodności 
wynegocjowanej umowy z prawem UE, 
zwłaszcza w odniesieniu do prawa 
konkurencji i do przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii. 
Zainteresowane państwo członkowskie nie 
podpisuje umowy w ciągu tego okresu 
analizowania. Okres analizowania może 
zostać przedłużony w porozumieniu 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. W razie braku opinii 
Komisji w ciągu okresu analizowania 
uznaje się, że Komisja nie wniosła 
zastrzeżeń.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli ocena projektu umowy 
międzyrządowej skutkuje opinią
negatywną, Komisja przedstawia możliwe 
rozwiązania lub wskazuje na potrzebę 
ponownych negocjacji, co powinno zostać 
należycie uwzględnione przez dane 
państwo członkowskie.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ułatwia koordynację między 
państwami członkowskimi w celu:

1. Komisja ułatwia i wspiera koordynację 
między państwami członkowskimi w celu:

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) opracowywania, na podstawie 
najlepszych praktyk, standardowych 
klauzul, których zastosowanie zapewni 
pełną zgodność przyszłych umów 
międzyrządowych z prawodawstwem UE 
w zakresie energii.

c) opracowywania, na podstawie 
najlepszych praktyk, standardowych 
klauzul, których zastosowanie zapewni 
pełną zgodność przyszłych umów 
międzyrządowych z prawodawstwem UE 
w zakresie energii oraz poziom 
bezpieczeństwa dostaw energii 
przewidziany w długoterminowych celach 
UE w zakresie energii i klimatu.

Poprawka 15
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) włączenie umów do wspólnej 
europejskiej polityki energetycznej 
przedstawionej w planie działania do 
2050 r.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spójność umów w dziedzinie energii 
i inwestycji
Komisja Europejska dopilnowuje, by 
umowy w dziedzinie energii obejmujące 
aspekty inwestycyjne były zgodne 
z przepisami dotyczącymi dwustronnych 
umów w dziedzinie inwestycji. Komisja 
gwarantuje również, że w przyszłości 
zachowane będą prawa Parlamentu 
Europejskiego do udziału w decyzjach 
dotyczących umów w dziedzinie energii 
obejmujących aspekty inwestycyjne. 
W szczególności uwzględniane są 
zalecenia Parlamentu Europejskiego 
dotyczące przyszłej polityki inwestycyjnej.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przegląd Sprawozdawczość i przegląd

Poprawka 18
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Co dwa lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie dotyczące informacji 
otrzymanych zgodnie z art. 3 oraz 
przedkłada mu kompleksową ocenę 
w ciągu 2 lat od wejścia w życie niniejszej 
decyzji.
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