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STRESZCZENIE. W pracy przedstawiono uwagi do polityki energetycznej Unii Europejskiej, szcze-
gólnie do takich zagadnieñ jak: Ÿród³a zaopatrzenia w surowce energetyczne, baza wytwórcza
w energetyce, infrastruktura energetyczna, rynek energii, produktywnoœæ energii, ograni-
czenie emisji, koszty realizacji polityki energetycznej, monitorowanie bezpieczeñstwa ener-
getycznego Unii Europejskiej.
Wyra¿ono pogl¹d na koniecznoœæ zmiany trybu prac nad ostateczn¹ redakcj¹ opracowania
polityki energetycznej Unii przez szersze w³¹czenie do tych prac poszczególnych krajów
Unii.
Równoczeœnie wskazano na piln¹ koniecznoœæ praktycznej realizacji solidarnoœci energety-
cznej, która jest warunkiem zapewnienia Unii tego bezpieczeñstwa.

S£OWA KLUCZOWE: polityka energetyczna UE, surowce energetyczne, energetyka, rynek energii,
infrastruktura energetyczna

Od pewnego czasu formu³owane s¹ w Unii Europejskiej ró¿ne postulaty w sprawie
polityki energetycznej. Szczególne znaczenie w tych postulatach przypisuje siê tworzeniu
wspólnego rynku energii, zmniejszeniu zanieczyszczenia atmosfery, wiêkszemu wyko-
rzystaniu energii ze Ÿróde³ odnawialnych, a tak¿e zwiêkszeniu wydajnoœci energetycznej
i oszczêdnoœci energii.
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W tych sprawach wydano ca³y szereg dokumentów ró¿nej rangi, które zmierzaj¹ do
podniesienia bezpieczeñstwa energetycznego krajów wchodz¹cych w sk³ad Unii Euro-
pejskiej. Jednak¿e trudno siê dopatrzyæ w tych dokumentach kompleksowego ujêcia polityki
energetycznej Unii Europejskiej. W niektórych sprawach brak jest ca³kowitego ujêcia tak,
aby mo¿na by³o uwzglêdniæ bezpieczeñstwo energetyczne wszystkich krajów wchodz¹cych
w sk³ad Unii Europejskiej. Przyk³adem mo¿e tu byæ rozwi¹zywanie przez poszczególne
kraje zaopatrzenia w gaz ziemny, co czêsto odbiega od globalnego rozwi¹zania tego
problemu.

Ostatnio pojawi³y siê ju¿ nowe opracowania, jak. np. Europejska strategia na rzecz
zrównowa¿onej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (2006), Plan dzia³ania na rzecz
racjonalizacji zu¿ycia energii (Bruksela 2006) oraz Europejska polityka energetyczna (Ko-
misja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007).

Wa¿nym stwierdzenie jest okreœlenie trzech celów, które Unia Europejska winna osi¹gn¹æ
do 2020 roku, a to: zmniejszenie zu¿ycia energii pierwotnej o 20%, wzrost o 20% udzia³u
energii odnawialnej w ca³kowitym zu¿yciu energii i redukcja gazów cieplarnianych o 20%.

Po ostatnich rozszerzeniach Unii Europejskiej w sk³ad tej organizacji wesz³y kraje, które
na ogó³ maj¹ przestarza³e systemy energetyczne, a ich energetyka by³a ukierunkowana
g³ównie na wspó³pracê z by³ym ZSRR, a obecnie z Rosj¹, szczególnie w zakresie importu
surowców energetycznych i energii. Obecnie w ramach dywersyfikacji importu surowców
energetycznych nastêpuje reorientacja na inne kierunki importu. Zreszt¹ sytuacja ener-
getyczna tych nowych cz³onków UE jest w zakresie energetyki zró¿nicowana. Mo¿na
przewidywaæ, ¿e kraje te do 2020 roku mog¹ nie osi¹gn¹æ za³o¿onych wskaŸników ener-
getycznych dla Unii Europejskiej.

Obecnie UE importuje oko³o 50% energii spoza swego obszaru. Wed³ug przewidywañ
w ci¹gu 20–30 lat import ten wzroœnie do oko³o 65%, w tym wzrost gazu ziemnego o 84%,
a ropy naftowej o 93%.

Przewiduje siê, ¿e zu¿ycie energii w Œwiecie bêdzie wzrasta³o o 1,6% rocznie,
a œwiatowe zapotrzebowanie na energiê wzroœnie z 10,2 Gtoe w 2002 roku do 16,3 Gtoe
w roku 2030 (dane Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej 2004).

Mo¿na wprawdzie dyskutowaæ czy tak znaczny wzrost jest z ró¿nych przyczyn realny,
szczególnie w odniesieniu do krajów rozwijaj¹cych siê, wiadomo jednak, ¿e problemy
energetyczne Œwiata bêd¹ narasta³y i bêd¹ siê komplikowaæ.

Z tego te¿ powodu widzê piln¹ koniecznoœæ opracowania przez odpowiednie organy UE,
w porozumieniu z krajami cz³onkami Unii, kompleksowej, spójnej i d³ugofalowej polityki
energetycznej Unii Europejskiej. Podstaw¹ dla sformu³owania takiej polityki powinny byæ
szczegó³owo opracowane podstawowe zagadnienia, na których taka polityka mia³aby siê
opieraæ.

Do tych zagadnieñ zaliczam nastêpuj¹ce problemy: �ród³a zaopatrzenia w surowce
energetyczne i energiê, baza wytwórcza w zakresie energetyki, infrastruktura ener-
getyczna, rynek energii, produktywnoœæ energii i jej oszczêdnoœæ, systematyczne moni-
torowanie œwiatowej sytuacji energetycznej ze szczególnym uwzglêdnieniem Unii Eu-
ropejskiej. Koszty realizacji przyjêtej polityki energetycznej s¹ moim zdaniem podsta-
wowym problemem, po rozpoznaniu którego mo¿na bêdzie odpowiedzialnie sprecyzowaæ
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optymaln¹ politykê dla Unii. Realizacja tej polityki winna byæ monitorowana w trybie
ci¹g³ym, a uzyskane wnioski z tego monitoringu nale¿y wykorzystaæ do korekty tej polityki.

Poni¿ej przedstawiono w skrócie podstawowe problemy, które winny byæ opracowane
w poszczególnych zagadnieniach.

�ród³a zaopatrzenia w surowce energetyczne i energiê
Nale¿y oceniæ perspektywy pozyskania nowych zasobów ropy i gazu z obszaru Unii

Europejskiej. Szczególnie obiecuj¹ce jest tu Morze Pó³nocne i inne akweny morskie,
g³ównie o g³êbszych wodach. Nale¿y tu braæ pod uwagê Norwegiê, choæ nie jest formalnie
cz³onkiem UE, oraz mo¿liwoœæ poszukiwañ na l¹dzie szczególnie z³ó¿ gazu, ale tak¿e ropy
naftowej (przypadek odkrycia z³o¿a gazu na Wêgrzech). Trzeba równie¿ uwzglêdniæ rolê
polskiego wêgla w niektórych krajach UE, realne mo¿liwoœci istotnego zwiêkszenia energii
odnawialnej równie¿ w aspekcie ekonomicznym, a tak¿e okreœliæ mo¿liwoœci pozyskania
energii elektrycznej i ewentualnie ciep³a z elektrowni j¹drowych w aspekcie ekonomicznym
i ekologicznym.

Nale¿y wyznaczyæ optymalne kierunki importu surowców energetycznych ze wzglêdu
na rozpoznanie i perspektywiczne zasoby w aspekcie pewnoœci ci¹g³ych dostaw (obszary
politycznie stabilne) i kierunki w¹tpliwe, jak równie¿ przeprowadziæ optymalizacjê kosztów
tego importu.

Baza wytwórcza w zakresie energetyki
Modernizacja, przebudowa, a nawet budowa nowych elektrowni dotyczy nie tylko nowych

krajów UE, ale tak¿e i „starej 15”, poniewa¿ s¹ jeszcze czynne elektrownie uruchamiane
w latach piêædziesi¹tych i w pierwszej po³owie lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku. Elek-
trownie te nie spe³niaj¹ wszystkich wymogów w zakresie emisji, a tak¿e maj¹ niskie
sprawnoœci.

Nowe elektrownie musz¹ spe³niaæ ostre normy emisji, a sprawnoœæ ich powinna zd¹¿aæ
do oko³o 50%. Czêœæ elektrowni wêglowych nale¿y przebudowaæ na inne paliwa o wiêkszej
sprawnoœci i ma³ej emisji.

Nale¿y okreœliæ warunki ekonomiczne i ekologiczne oraz technikê dla rozwoju ener-
getyki rozproszonej, a zw³aszcza ciep³ownictwa dla osiedli i ma³ych miejscowoœci, a tak¿e
dzielnic miast. Jest szansa, aby energia odnawialna mog³a odgrywaæ w tym wa¿n¹ rolê.

Trzeba równie¿ przewidzieæ budowê nowych rafinerii ropy naftowej i instalacji do
otrzymywania biopaliw, poniewa¿ przewiduje siê zwiêkszenie popytu na paliwa silnikowe
nie tylko w nowych krajach UE.

Wa¿nym i nie do pominiêcia problemem staje siê rozwój energetyki j¹drowej. Przyk³ad
niektórych krajów unijnych i nieunijnych, a zw³aszcza Francji wskazuje na koniecznoœæ
rozwoju energetyki j¹drowej. Elektrownie j¹drowe nowej generacji s¹ bezpieczne i szcze-
gólnie przyjazne œrodowisku. Stanowi¹ one te¿ realn¹ alternatywê dla elektrowni kon-
wencjonalnych w zakresie ochrony œrodowiska, a tak¿e kosztów wytwarzania energii elek-
trycznej.

Stale aktualne s¹ badania i prace wdro¿eniowe w zakresie nowych technologii energe-
tycznych, a zw³aszcza nowych form energii (wykorzystanie wodoru, ogniwa paliwowe,

665



samochody hybrydowe). Unia Europejska winna prowadziæ w tym zakresie autonomiczne
badania w powi¹zaniu do badañ takich potêg technologicznych, jak USA i Japonia.

Infrastruktura energetyczna
Jednym z warunków zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego Unii Europejskiej

jako wewnêtrznie zintegrowanego organizmu politycznego, spo³ecznego i gospodarczego
jest koniecznoœæ budowy w pañstwach UE kompatybilnej infrastruktury energetycznej we
wszystkich jej podsektorach.

Nale¿y podj¹æ modernizacjê istniej¹cych linii przesy³owych dla energii elektrycznej
i gazu oraz budowa nowych transmisyjnych po³¹czeñ, które bêd¹ zdolne do przesy³ania
energii elektrycznej, a tak¿e gazu ziemnego w obydwie strony, w zale¿noœci od potrzeb
wywo³anych ró¿n¹ sytuacj¹. Takie transmisyjne magistrale gazowe o odpowiednich zdol-
noœciach przesy³owych, wraz z konieczn¹ infrastruktur¹, powinny ³¹czyæ g³ówne obszary
z których importowany jest gaz do UE. Dla przyk³adu mo¿na tu wskazaæ na po³¹czenie z³ó¿
pó³nocnorosyjskich z obszarem morza Pó³nocnego, a tak¿e ze z³o¿ami w Pó³nocnej Afryce.
W warunkach zagro¿enia dostaw z jednego kierunku pozwoli to na utrzymanie bezpie-
czeñstwa energetycznego z innego kierunku.

W wielu krajach Unii Europejskiej, a zw³aszcza w krajach „nowych”, konieczny jest
rozwój nowoczesnych sieci dystrybucyjnych wraz z odpowiedni¹ infrastruktur¹ zarówno
dla energii elektrycznej, jak i gazu. Obecnie mamy tak¹ sytuacjê, ¿e z powodu przeci¹¿enia
sieci elektrycznych i transformatorów zbyt czêsto wystêpuj¹ przerwy w dostawie energii
elektrycznej oraz spadki ciœnienia w sieciach gazowych.

Na niektórych obszarach nowych krajów UE sieæ stacji paliwowych jest stosunkowo
rzadka. Problem ten winien byæ rozwi¹zany ³¹cznie z zaopatrzeniem w biopaliwa i w LNG
dla samochodów. Istnieje równie¿ problem modernizacji i budowy nowych rafinerii.

Wa¿n¹ czêœci¹ systemu gazowniczego s¹ podziemne zbiorniki na gaz ziemny. Istnieje
potrzeba rozbudowy sieci tych zbiorników, ale w powi¹zaniu z przebiegiem transmisyjnych
sieci przesy³owych gazu. Zbiorniki te s¹ wa¿nym czynnikiem dzia³aj¹cym na rzecz bez-
pieczeñstwa energetycznego.

Nale¿y z naciskiem podkreœliæ, ¿e infrastruktura energetyczna jest wa¿nym czynnikiem
bezpieczeñstwa energetycznego. Winna ona byæ planowana i realizowana w skali Unii
Europejskiej z uwzglêdnieniem interesów poszczególnych krajów UE.

Rynek energii
W tej materii w UE zosta³o wydanych szereg dyrektyw i innych oficjalnych postanowieñ.

W praktyce jednolity rynek energii w zakresie poszczególnych jej podsektorów rodzi siê
powoli i z du¿ymi oporami. Opory i realne trudnoœci wynikaj¹ z ró¿nych zasz³oœci i do-
tychczasowych uregulowañ, które obowi¹zywa³y lub nadal obowi¹zuj¹ w poszczególnych
krajach UE.

W starych krajach „15” UE wprowadzenie jednolitego rynku winno byæ ³atwiejsze ni¿
w nowych cz³onkach UE, które przechodz¹ transformacjê systemow¹ i maj¹ trudniejsz¹
sytuacjê w dostosowaniu siê w pe³ni do systemu rynkowego. Jednak¿e i w krajach „15” UE
budowa jednolitego rynku energii postêpuje zbyt wolno i niekiedy z du¿ymi oporami,
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szczególnie je¿eli chodzi o wycofanie siê pañstwa z pozycji w³asnoœciowej w poszcze-
gólnych dziedzinach sektora energetycznego.

Problem obiektywnie jest trudny, poniewa¿ uwarunkowania i tradycje w poszczegól-
nych krajach UE s¹ silnie zró¿nicowane, a i poziom materialny spo³eczeñstw jest ró¿ny.
Dlatego w szeregu krajach, szczególnie nowych cz³onków UE, pañstwo – dzia³aj¹c w in-
teresie spo³eczeñstwa – w ró¿ny sposób wp³ywa na ceny energii.

S¹dzê, ¿e w miarê poprawy sytuacji materialnej spo³eczeñstw w nowych krajach UE
bêdzie lepszy klimat dla szybszego kszta³towania siê jednolitego rynku energii.

Produktywnoœæ energii i jej oszczêdnoœæ
W niektórych krajach UE by³y lub s¹ realizowane ró¿ne programy dotycz¹ce wzrostu

produktywnoœci energii. Z regu³y s¹ to programy dotycz¹ce wa¿nych, ale jednak wycin-
kowych dzia³añ. Pewne zagadnienia dotycz¹ce oszczêdnoœci energii podejmuje równie¿ UE
jako ca³oœæ.

Przyk³adowymi dzia³aniami w tym obszarze s¹ takie programy, jak: oszczêdne oœwie-
tlenie, termoizolacja budynków, wprowadzenie oszczêdnych urz¹dzeñ zu¿ywaj¹cych ener-
giê elektryczn¹ (pralki, lodówki, telewizory i inny sprzêt). Jednak, pomimo ¿e te wszystkie
dzia³ania s¹ niezbêdne dla oszczêdnoœci energii, to jednak jest to za ma³o dla globalnego
zmniejszenia jej zu¿ycia.

Unia winna opracowaæ i wprowadziæ kompleksowy program oszczêdnoœci energii za-
równo po stronie pozyskiwania i konwersji energii, jak i jej u¿ytkowników indywidualnych
oraz przemys³owych.

Rynek nie za³atwi tu wszystkiego. Konieczne bêdzie wprowadzenie pewnych rygo-
rystycznych norm dla zu¿ycia energii. Przyk³adowo mo¿na tu wskazaæ, ¿e przy obecnych
ograniczeniach co do szybkoœci na drogach nie ma uzasadnienia dla produkcji wielko-
litra¿owych samochodów, które s¹ paliwo¿erne. Takie i podobne problemy winny byæ
szczegó³owo zoptymalizowane przed wprowadzeniem ich do unijnego kompleksowego
programu oszczêdnoœci energii.

Realizacja programu winna uwzglêdniaæ sytuacje poszczególnych krajów i nale¿y j¹ na
bie¿¹co monitorowaæ.

Ograniczenie emisji
Nale¿y podkreœliæ, ¿e problematyka ochrony œrodowiska, a w tym ograniczenie emisji

z energetyki, jest szczególnie doceniane w Unii Europejskiej.
W tym zakresie UE wyda³a szereg dyrektyw oraz innych dokumentów, które zobo-

wi¹zuj¹ kraje cz³onkowskie do ograniczenia emisji, szczególnie gazów cieplarnianych.
Wed³ug najnowszych danych UE chce do 2020 roku ograniczyæ emisjê gazów cie-

plarnianych o 20%. Ma to byæ osi¹gniête w wyniku ekologizacji energetyki, wiêkszego
wykorzystania energii odnawialnej oraz dziêki oszczêdnoœci energii.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e UE ma faktyczne osi¹gniêcia w zakresie ograniczenia emisji
z energetyki. Problemów tych nie rozwijam, bo s¹ one dobrze znane, poniewa¿ ju¿ od lat,
jeszcze przed formalnym wejœciem do UE, Polska czynnie uczestniczy³a w tych programach
unijnych.
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Koszty realizacji polityki energetycznej
W oficjalnym dokumencie UE jakim jest Zielona Ksiêga z marca 2006 roku koszty

realizacji polityki energetycznej w zakresie inwestycji energetycznych w ci¹gu nastêpnych
20 lat zosta³y okreœlone na oko³o jednego biliona Euro. Mo¿na przewidywaæ, ¿e ca³oœciowe
koszty realizacji polityki energetycznej w tym okresie wynios¹ oko³o 1,3 biliona Euro.

Œwiadomoœæ koniecznoœci poniesienia tak du¿ych nak³adów w pewnym sensie parali¿uje
realizacjê konkretnych celów polityki energetycznej UE. Jednak¿e to „przeciekanie czasu”
odbije siê negatywnie na bezpieczeñstwie energetycznym UE, co bêdzie skutkowa³o
tak¿e i brakiem energii nie tylko z powodu trudnoœci w jej imporcie, ale tak¿e ze wzglêdu
na przestarza³oœæ i niedorozwój infrastruktury energetyki.

Nale¿a³oby okreœliæ, które inwestycje w systemie energetycznym UE bêd¹ finansowane
przez Uniê, a które winny byæ pokrywane przez poszczególne kraje cz³onkowskie. Mecha-
nizm finansowania inwestycji musi byæ rzetelnie okreœlony.

Wszystkie inwestycje s³u¿¹ce wiêcej ni¿ jednemu krajowi UE winny byæ finansowane ze
œrodków UE. Bêd¹ to tak¿e przedsiêwziêcia, jak europejska sieæ przesy³owa energii elek-
trycznej, ale równie¿ i gazu oraz ustanowienie nowych instytucji UE, jak np. Europejski
Regulator Energii oraz Europejskie Centrum Sieci Energetycznych. Nie nale¿y jednak
powo³ywaæ dalszych instytucji dla realizacji unijnej polityki energetycznej, bo to bêdzie
mia³o ujemny wp³yw na realizacje tej polityki. Wa¿n¹ rolê winny odgrywaæ poszczególne
kraje Unii Europejskiej.

Monitorowanie bezpieczeñstwa energetycznego Unii Europejskiej
Przewiduje siê, ¿e w przysz³oœci, byæ mo¿e nawet niedalekiej, problem zapewnienia

ludzkoœci dostatecznej iloœci energii mo¿e siê komplikowaæ. Dlatego bardzo wa¿ne jest
ci¹g³e monitorowanie sytuacji energetycznej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzglêd-
nieniem praktycznej realizacji unijnej polityki energetycznej, ale w œcis³ym powi¹zaniu do
œwiatowej sytuacji energetycznej. Powinna to czyniæ odpowiednia grupa specjalistów,
w której ka¿dy kraj bêdzie mia³ swojego przedstawiciela.

Równoczeœnie powinny pracowaæ dwa lub nawet trzy zespo³y dla opracowywania
prognoz energetycznych Unii Europejskiej na tle sytuacji œwiatowej. Wyniki pracy tych
zespo³ów powinny byæ okresowo (przynajmniej raz w roku) przedstawiane i omawiane
przez kompetentne gremia.

Wnioski wynikaj¹ce z tych prac powinny s³u¿yæ do korekty polityki energetycznej Unii
Europejskiej. Sam dokument w którym bêdzie okreœlona polityka energetyczna UE winien
byæ korygowany i uzupe³niany o wyniki pracy tych zespo³ów.

Mo¿na przewidywaæ, ¿e œwiatowa sytuacja energetyczna bêdzie ulega³a zmianom, które
powinny byæ uwzglêdniane w realizacji polityki energetycznej Unii Europejskiej.

Równoczeœnie nale¿y zwróciæ wiêksz¹ uwagê na wspó³pracê energetyczn¹ z krajami
spoza Unii i instytucjami energetycznymi.

Dotychczasowa dzia³alnoœæ organów UE w zakresie energetyki charakteryzuje siê wy-
raŸnym przerostem w og³aszaniu wielu ró¿nych, niekiedy nawet cennych dokumentów,
których postanowienia i sugestie s¹ s³abo realizowane.
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Na ró¿nych forach Unii problemy polityki energetycznej s¹ dyskutowane, czêsto bez
wniosków, i w konsekwencji nierealizowane. Ten stan winien siê zmieniæ na rzecz prak-
tycznej realizacji polityki energetycznej Unii Europejskiej. Temu ma s³u¿yæ opracowanie
jednego kompleksowego dokumentu jako polityki energetycznej Unii Europejskiej.

Na zakoñczenie chcê wyraŸnie podkreœliæ, ¿e poruszone przeze mnie zagadnienia do-
tycz¹ jedynie niektórych problemów polityki energetycznej Unii Europejskiej, które winny
byæ doprecyzowane w dalszych pracach nad tym kluczowym zagadnieniem dla przysz³oœci
UE, a tak¿e Europy. Do prac nad koñcow¹ redakcj¹ polityki energetycznej UE powinny byæ
w³¹czone w wiêkszym stopniu poszczególne kraje Unii, a postulaty wysuwane przez te kraje
winny byæ rozpatrywane i w miarê mo¿liwoœci uwzglêdniane.

Du¿o siê mówi o solidarnoœci energetycznej, która powinna byæ podstaw¹ polityki
energetycznej UE, ale w praktyce jest ona s³abo widoczna. Tylko solidarne dzia³anie Unii
szczególnie w stosunkach z eksporterami surowców energetycznych, mo¿e zapewniæ bez-
pieczeñstwo energetyczne Unii.
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Abstract

The paper presents remarks concerning energy policy in the European Union with a special
emphasis on: sources of fossil fuels supply, capacities in energy sector, energy infrastructure, energy
market, energy productivity, limits of emission, cost of energy policy realization, monitoring of
energy safety in the EU.

The view is expressed that there exists the necessity to change the way of proceeding on the final
version of energy policy of the European Union by wider participation of particular European Union
countries. The necessity of practical application of the idea of solidarity in energy supply that is
a condition of energy security is also stressed in the paper.
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