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Reforma wspólnotowych rozwi¹zañ prawnych
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STRESZCZENIE. Ustanowienie w roku 1957 Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej mia³o na celu
stworzenie organizacji mog¹cej skutecznie konkurowaæ z najsilniejszymi gospodarkami
œwiata. Dziêki integracji pañstwa cz³onkowskie osi¹gnê³y dobrobyt oraz wysoki poziom
rozwoju gospodarczego. Wspó³czeœnie jednak wobec wyzwañ globalizacji, rosn¹cej konku-
rencyjnoœci innych gospodarek oraz spowolnienia tempa rozwoju konieczne sta³o siê zrewi-
dowanie dotychczasowej polityki. Artyku³ podejmuje kwestie reformy regulacji prawnych
w sektorze energii elektrycznej w kontekœcie m.in. za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej. Libera-
lizacja sektora energii elektrycznej zwi¹zana jest z szerszym procesem restrukturyzacji
sektorów sieciowych Unii Europejskiej, który zak³ada g³êbokie reformy liberalizuj¹ce funk-
cjonowanie gospodarek rynkowych. Praca koncentruje siê w szczególnoœci na ocenie procesu
liberalizacji rynku energii elektrycznej oraz wp³ywie za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej na postêp
w tym zakresie. Najistotniejsze elementy Strategii to w g³ównej mierze œrodki zmierzaj¹ce do
reform ekonomicznych rynku wewnêtrznego, œrodki zorientowane na ochronê œrodowiska
sprzyjaj¹ce tworzeniu i rozwojowi innowacyjnych przedsiêbiorstw, instrumenty warunkuj¹ce
optymalne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych, a tak¿e stosunkowo nowe,
skupiaj¹ce szczególn¹ uwagê w³aœciwych organów regulacyjnych oraz szeroko rozumianych
uczestników rynku energii – dzia³ania ukierunkowane na rozwój konkurencji w ramach
prawid³owego funkcjonowania sektorów sieciowych.
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Wprowadzenie

Ustanowienie w roku 1957 Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej mia³o na celu stwo-
rzenie organizacji mog¹cej skutecznie konkurowaæ z najsilniejszymi gospodarkami œwiata.
Dziêki integracji pañstwa cz³onkowskie osi¹gnê³y dobrobyt oraz wysoki poziom rozwoju
gospodarczego. Wspó³czeœnie jednak wobec wyzwañ globalizacji, rosn¹cej konkurencyj-
noœci innych gospodarek oraz spowolnienia tempa rozwoju konieczne sta³o siê zrewi-
dowanie dotychczasowej polityki.

Reforma wspólnotowych regulacji prawnych w sektorze elektroenergetycznym zwi¹-
zana jest z szerszym procesem liberalizacji sektorów sieciowych Unii Europejskiej, którego
pocz¹tek nast¹pi³ pod koniec lat osiemdziesi¹tych XX wieku. Zwolennicy reformy sektora
elektroenergetycznego podkreœlaj¹, ¿e oznacza ona zastêpowanie subiektywnej, poddanej
silnym wp³ywom politycznych interesów i ekonomicznie nieefektywnej regulacji publicznej
obiektywn¹ regulacj¹ rynkow¹, bêd¹c¹ pewnym substytutem rynku konkurencyjnego, która
w sposób naturalny generuje w przedsiêbiorstwach skuteczne bodŸce do poprawy efek-
tywnoœci w krótkim i d³ugim okresie i stanowi najlepszy mechanizm ochrony interesów
odbiorców [1].

Celem pracy jest próba analizy i oceny dotychczasowego dorobku prawnego w zakresie
elektroenergetyki. Szczególna uwaga zostanie poœwiêcona reformie wspólnotowego prawa
energetycznego oraz kierunkom kolejnych zmian legislacyjnych.

1. I etap liberalizacji

Kszta³towanie siê wspólnotowych podstaw prawnych w energetyce przebiega³o w spo-
sób ewolucyjny [2] maj¹c swój najwiêkszy rozkwit w latach dziewiêædziesi¹tych XX w.
Pierwsze regulacje, dotycz¹ce szeroko rozumianej energetyki, zosta³y ustanowione w latach
piêædziesi¹tych XX w. w dwóch z trzech Traktatów bêd¹cych podstaw¹ funkcjonowania
Wspólnot Europejskich: Traktacie ustanawiaj¹cym Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali [3]
oraz Traktacie ustanawiaj¹cym Europejsk¹ Wspólnotê Energii Atomowej [4]. Trzeba jednak
dodaæ, ¿e nie regulowa³y one jednak kwestii wspólnotowego rynku elektroenergetycznego,
a jedynie okreœlone obszary energetyki, takie jak handel wêglem i stal¹ czy wspó³praca
w zakresie pokojowego wykorzystania energii atomowej. Wraz z up³ywem lat coraz wyraŸniej
dostrzegano koniecznoœæ wprowadzenia indywidualnych regulacji prawnych, które unormo-
wa³yby w sposób kompleksowy funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego. Wynika³o
to przede wszystkim z postêpu technologicznego oraz stopniowego wchodzenia na rynek
podmiotów prywatnych wraz z którymi pojawi³y siê nowe nierozwi¹zane kwestie, takie jak
transgraniczny handel energi¹ czy ograniczony dostêp do sieci elektroenergetycznej.

Pierwsze próby restrukturyzacji sektora energetycznego zosta³y podjête jeszcze w latach
siedemdziesi¹tych XX wieku. Kryzysy wywo³ane polityk¹ pañstw posiadaj¹cych z³o¿a gazu
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i ropy naftowej, brak spo³ecznej akceptacji dla rozwoju prac nad energetyk¹ j¹drow¹ oraz
œwiadomoœæ ograniczonoœci tradycyjnych Ÿróde³ energii zmusi³y rz¹dy pañstw Wspólnoty
do zmiany polityki energetycznej i rekonstrukcji swoich sektorów energetycznych [5].
Uchwalono wówczas pakiet dyrektyw normuj¹cych racjonalizacjê zu¿ycia pierwotnych
Ÿróde³ energii, który zapocz¹tkowa³ integracjê w sprawach dotycz¹cych jednolitej polityki
energetycznej [6]. Nie sposób jednak pomin¹æ, ¿e dyrektywy unormowa³y jedynie prob-
lem, istotny wówczas dla Europy, tzn. efektywnego wykorzystywania pierwotnych Ÿróde³
energii, nie reguluj¹c w ¿aden sposób kwestii wspólnego rynku elektroenergetycznego.
W praktyce wiêc sektor elektroenergetyczny nadal pozostawa³ domen¹ pañstw cz³on-
kowskich, niechêtnie rezygnuj¹cych z posiadanych w nim wp³ywów (ze wzglêdu na obawê
os³abienia w³asnego przemys³u).

Druga po³owa lat osiemdziesi¹tych przynios³a prze³om w kwestii wspólnego rynku
energetycznego. W wyniku negocjacji miêdzy pañstwami cz³onkowskimi podjêtymi z ini-
cjatywy Komisji Europejskiej uchwalono Jednolity Akt Europejski. Jego ustanowienie
w 1986 roku, by³o pierwsz¹ tak powa¿n¹ modyfikacj¹ Traktatu o Europejskiej Wspólnocie
Gospodarczej i wa¿nym krokiem w procesie integracji i tworzenia rynku wewnêtrznego,
w tym równie¿ rynku energii. Choæ Traktat nie odniós³ siê wprost do sektora energe-
tycznego, dla Komisji sta³ siê motywacj¹ do podjêcia intensywniejszych prac nad wspólnym
rynkiem energetycznym, w ramach d¹¿eñ do dokoñczenia budowy rynku wewnêtrznego do
1992 roku. W rezultacie dzia³añ podjêtych przez Komisjê, w maju 1988 roku, opublikowano
„Dokument roboczy na temat wewnêtrznego rynku energetycznego”. Mimo, i¿ nie mia³ on
charakteru prawnie wi¹¿¹cego, stanowi³ punkt zwrotny w budowaniu zintegrowanego
i zliberalizowanego rynku elektroenergetycznego [7]. Jego publikacja sprawi³a bowiem, ¿e
po raz pierwszy sektor elektroenergetyczny zosta³ ujêty w oficjalnym dokumencie jako
element polityki energetycznej Wspólnoty. Podstawowe za³o¿enia Dokumentu wskazywa³y,
z jednej strony, na potrzebê eliminacji przeszkód w tworzeniu jednolitego rynku energii
z drugiej natomiast na dzia³ania zmierzaj¹ce do otwierania krajowych rynków energii
elektrycznej przy jednoczesnym realizowaniu ogólnych celów wspólnotowej polityki ener-
getycznej. Niew¹tpliwie daleko id¹c¹ konsekwencj¹ postanowieñ zawartych w Dokumencie
by³o zintensyfikowanie dzia³añ na rzecz liberalizacji wspólnotowego sektora elektroenerge-
tycznego w latach dziewiêædziesi¹tych. W kwietniu 1990 roku Rada Unii Europejskiej
uchwali³a dyrektywê nr 90/377/EWG (z 29 czerwca 1990 roku) dotycz¹c¹ wspólnotowej
procedury podwy¿szania przejrzystoœci cen gazu i energii elektrycznej pobieranych od
przemys³owych odbiorców koñcowych [8]. W zamierzeniu ustawodawcy dyrektywa mia³a
zagwarantowaæ du¿ym odbiorcom przejrzystoœæ cen poprzez zobowi¹zanie dostawców
energii elektrycznej do zg³aszania Komisji Europejskiej cen nak³adanych na przemys³owych
u¿ytkowników koñcowych. W pewnym stopniu dyrektywa rzeczywiœcie przyczyni³a siê do
poprawy sytuacji odbiorców przemys³owych, jednak¿e ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê
adresatów mia³a niewielki wp³yw na zmianê funkcjonowania wspólnotowego rynku energii
elektrycznej. Znaczenie wiêksze znaczenie dla sektora elektroenergetycznego mia³a dy-
rektywa Rady nr 90/547/EWG z 29 paŸdziernika 1990 roku w sprawie transgranicznego
przesy³u energii sieciami wysokiego napiêcia [9]. Szczególnie pozytywne w kontekœcie
omawianego sektora mia³y postanowienia dyrektywy zobowi¹zuj¹ce podmioty odpowie-
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dzialne za sieci przesy³owe do udostêpnienia ich przedsiêbiorcom chc¹cym transportowaæ
energiê elektryczn¹ miêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Umo¿liwiaj¹c podmiotom trzecim
korzystanie z infrastruktury sieciowej dyrektywa 90/547/EWG prze³ama³a monopole opera-
torów sieciowych w zakresie transgranicznego przesy³u energii elektrycznej i stanowi³a
wa¿ny krok w kierunku szerszego zastosowania zasady dostêpu stron trzecich w ustawo-
dawstwie wspólnotowym dotycz¹cym elektroenergetyki.

Wkrótce po uchwaleniu wy¿ej wymienionych dyrektyw podjêto prace nad ca³oœciowym
uregulowaniem sektora elektroenergetycznego. Ustanowienie kluczowego dla elektroener-
getyki aktu prawnego poprzedzone zosta³o wydaniem przez Komisjê Europejsk¹ dokumentu
„Ogólne memorandum wyjaœniaj¹ce”. Komisja potwierdzi³a w nim wolê zdecydowanej
liberalizacji rynku energetycznego. Ze wzglêdu jednak na obawy, ¿e zbyt szybkie uwol-
nienie rynku mo¿e zak³óciæ bezpieczeñstwo i ci¹g³oœæ zaopatrzenia w energiê, proces
zwiêkszania wolnoœci ekonomicznej mia³ przebiegaæ stopniowo, w miarê przyjmowania
niezbêdnych regulacji prawnych i z nale¿yt¹ obserwacj¹ efektów, tak by móc wprowadzaæ
niezbêdne korekty [10]. W zapowiedziach dzia³añ ujêtych etapowo, na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ takie kwestie jak: wydanie i wprowadzenie w ¿ycie dyrektyw dotycz¹cych przej-
rzystoœci cen i tranzytu; zniesienie specjalnych i wy³¹cznych praw, umo¿liwiaj¹cych wol-
noœæ wejœcia na dany rynek; wprowadzenie administracyjnego nakazu wyodrêbnienia
poszczególnych zakresów dzia³alnoœci energetycznej tzw. unbundling oraz wprowadzenie
zasady TPA (third party access), czyli dostêpu strony trzeciej do systemu dystrybucyjnego
i przesy³owego. Wart podkreœlenia, omawiaj¹c tworzenie wewnêtrznego rynku, jest równie¿
fakt, wydania przez Komisjê Europejsk¹ „Bia³ej Ksiêgi” Polityka energetyczna Unii
Europejskiej, który doprecyzowa³ reformê sektora energetycznego. W dokumencie tym
Komisja Europejska potwierdzi³a obowi¹zywanie dotychczasowych celów wspólnotowej
polityki energetycznej, tj.;
� konkurencyjnoœæ gospodarki,
� bezpieczeñstwo energetyczne
oraz dope³ni³a je nowym:
� ochron¹ œrodowiska naturalnego przed szkodliwym dzia³aniem wytwarzania i dostar-

czania energii [11].
Uwieñczeniem prac, trwaj¹cych od 1992 roku, by³o uchwalenie przez Parlament Euro-

pejski i Radê Unii Europejskiej dyrektywy 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 roku dotycz¹cej
wspólnych zasad dla wewnêtrznego rynku w sektorze energii elektrycznej [12] (zwanej
równie¿ Dyrektywa IEM od ang. Internal Electricity Market). Podstawowym celem dyrekty-
wy by³o stworzenie wewnêtrznego rynku energii elektrycznej opartego na wspólnych regu³ach
w zakresie produkcji, przesy³u i dystrybucji energii elektrycznej. Budowa wspólnego rynku
energii mia³a opieraæ siê na ustaleniu harmonogramu stopniowego otwarcia rynków (poprzez
okreœlenie minimalnego stopnia otwarcia dla ka¿dego etapu) oraz wprowadzeniu do ustawo-
dastw pañstw cz³onkowskich obowi¹zku tzw. unbandlingu (rozdzia³u) i zasady dostêpu stron
trzecich (Third Party Access). Nie sposób jednak nie zauwa¿yæ, ¿e proces ten by³ wielokrotnie
zak³ócany przez same pañstwa cz³onkowskie, które obawiaj¹c siê utraty kontroli nad
strategicznym dla nich sektorem wprowadza³y szereg barier utrudniaj¹cych otwarcie runku.
Szczególnie negatywne znacznie mia³y te dzia³ania, których skutkiem by³o: nierównomierne
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wdro¿enie dyrektywy 96/92/WE w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich co opóŸnia³o
liberalizacjê nie daj¹c zauwa¿alnych i oczekiwanych korzyœci; nie wystarczaj¹co dobrze
okreœlone taryfy dostêpu; dyskryminacyjne metody w zakresie dostêpu do sieci; nie doœæ
wyraŸne mechanizmy regulacji i rozdzielenia oraz skoncentrowanie rynku i si³y dominuj¹cych
przedsiêbiorstw elektroenergetycznych na rynkach krajowych [13].

Dziêki interwencjom Komisji Europejskiej bariery te zosta³y czêœciowo usuniête, choæ
niew¹tpliwie istotnie spowolni³y otwieranie rynków elektroenergetycznych. Warto równie¿
wskazaæ, ¿e narzêdzia, które mia³y s³u¿yæ urynkowieniu sektora nie do koñca sprawdzi³y siê
w praktyce. Wprowadzenie przewidzianego w dyrektywie obowi¹zku rozdzielnia (unban-
dlingu w przedsiêbiorstwach zintegrowanych pionowo) dzia³alnoœci polegaj¹cej na przesyle
i dystrybucji energii elektrycznej od jej wytwarzania i obrotu zapocz¹tkowa³o wprawdzie
demonopolizacjê sektora, jednak¿e wydaje siê, ¿e zastosowane œrodki by³y zdecydowanie
niewystarczaj¹ce. Dyrektywa bowiem, wymaga³a od przedsiêbiorstw zintegrowanych pio-
nowo rozdzielenia jedynie ksiêgowoœci i zarz¹dzania. W praktyce wiêc jedno przedsiê-
biorstwo nadal skupia³o dwa obszary dzia³alnoœci (tj. przesy³ lub dystrybucjê i wytwarzanie
lub obrót). W tej sytuacji, nierzadko nieformalne powi¹zania miêdzy nimi, by³y zbyt silne
by obszary te mog³y funkcjonowaæ niezale¿nie. Rezultatem takiego stanu by³o, mimo
istniej¹cych regulacji prawnych, utrzymanie siê wp³ywów monopolistów funkcjonuj¹cych
na rynku elektroenergetycznym. Nie sposób równie¿ pomin¹æ, ¿e wprowadzeniu skutecznej
konkurencji w sektorze nie u³atwia³ równie¿ fakt absencji wspólnotowych regulacji doty-
cz¹cych obowi¹zku ustanowienia, niezale¿nej instytucji regulacyjnej. Zobowi¹zanie pañstw
cz³onkowskich do ustanowienia instytucji funkcjonuj¹cych niezale¿nie od przemys³u elek-
troenergetycznego, których celem by³oby wprowadzenie skutecznej regulacji po stronie
naturalnych monopoli (poprzez przyznanie im, m.in. rozjemczych miêdzy podmiotami
dominuj¹cymi a odbiorcami energii) mog³oby istotnie przyczyniæ siê do zmiany sposobu
funkcjonowania sektora. Przede wszystkim zaœ, przynajmniej czêœciowo pozwoli³oby,
znieœæ bariery stawiane przez podmioty dominuj¹ce w zakresie korzystania z zasady TPA.
W zamierzeniu ustawodawcy bowiem, budowa wewnêtrznego rynku energii mia³a odbywaæ
siê równie¿ w oparciu zasadê dostêpu stron trzecich (TPA), nak³adaj¹c¹ na dysponenta
infrastruktury sieciowej obowi¹zek jej udostêpnienia innym podmiotom w celu zawarcia
dowolnego kontraktu. Dyrektywa IEM przewidywa³a mo¿liwoœæ wyboru przez poszcze-
gólne kraje Unii Europejskiej jednego z dwóch systemów dostêpu do sieci elektroenerge-
tycznych: systemu wy³¹cznego nabywcy (Single Buyer) albo systemu regulowanego lub
negocjowanego dostêpu stron trzecich (rTPA lub nTPA). Jednak¿e, pomimo dostêpnych
mechanizmów, jedynie system regulowanego dostêpu mo¿na uznaæ za stosunkowo efek-
tywny (system ten opiera³ siê na administracyjnym regulowaniu warunków œwiadczenia
us³ug przesy³owych, nak³adaj¹c na przedsiêbiorstwo przesy³owe obowi¹zek sporz¹dzenia
taryfy przesy³owej, która nastêpnie musi zostaæ zatwierdzona przez regulatora). W szcze-
gólnoœci system ten stanowi³ skuteczn¹ metodê eliminowania przejawów dyskryminacji
wobec podmiotów nowych, dopiero wchodz¹cych na rynek oraz umo¿liwi³ przedsiêbior-
stwom planowanie zakupów energii na z góry znanym poziomie op³at przesy³owych. Ne-
gocjowana forma dostêpu (zobowi¹zuj¹ca pañstwa cz³onkowskie do podjêcia niezbêdnych
dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienie wytwórcom energii elektrycznej, a tak¿e je¿eli le¿y
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to w zakresie ich kompetencji, dostawcom i uprawnionym odbiorcom, mo¿liwoœci ne-
gocjowania dostêpu do systemu oraz zawierania kontraktów na dostawy na podstawie
dobrowolnych umów handlowych) okaza³a siê nieskuteczna m.in. ze wzglêdu na brak
niezale¿nego organu regulacyjnego, który móg³by eliminowaæ patologiczne sytuacje
w momencie negocjacji. Ponadto, rzeczywistoœæ pokaza³a, ¿e tylko pañstwowe monopole
by³y na tyle silne by móc negocjowaæ dostêp do sieci. Drugi z systemów – Single Buyer –
okaza³ siê w praktyce niemo¿liwy do zrealizowania, pozostaj¹c tylko w sferze teorii.

Uchwalenie dyrektywy IEM zamyka I etap liberalizacji sektora elektroenergetycznego.
Niew¹tpliwie jej uchwalenie stanowi³o wa¿ny krok w dziedzinie urynkowienia sektora
elektroenergetycznego. Nie sposób jednak nie zauwa¿yæ, ¿e przyjête w niej mechanizmy
takie jak zasada TPA czy obowi¹zek unbundlingu nie zawsze przynosi³y oczekiwane
rezultaty. Z pewnoœci¹ nie u³atwia³a budowy wewnêtrznego rynku energii równie¿ postawa
pañstw cz³onkowskich i podmiotów dominuj¹cych, niejednokrotnie spowalniaj¹cych ten
proces. W zwi¹zku z powy¿szym, wkrótce po uchwaleniu dyrektywy 96/92/WE, Komisja
Europejska zdecydowa³a siê podj¹æ negocjacje w sprawie nowego aktu prawnego zawie-
raj¹cego rozwi¹zania znacznie bardziej precyzyjne i lepiej opracowane.

2. II etap liberalizacji

Negocjacje w sprawie nowych rozwi¹zañ prawnych w obszarze elektroenergetycznym
by³y œciœle zwi¹zane z ustanowieniem i realizacj¹ Strategii Lizboñskiej. Podczas szczytu
Lizboñskiego w roku 2000 Rada Europejska wezwa³a do szybkiego zakoñczenia prac nad
rynkiem wewnêtrznym zwracaj¹c siê jednoczeœnie do Komisji Europejskiej, Rady Unii
Europejskiej i pañstw cz³onkowskich o przyspieszenie liberalizacji w sektorze energii
elektrycznej w celu stworzenia w pe³ni funkcjonalnego rynku w tym sektorze.

Najistotniejsze elementy Strategii Lizboñskiej to w g³ównej mierze œrodki zmierzaj¹ce
do reform ekonomicznych rynku wewnêtrznego, œrodki zorientowane na ochronê œrodowis-
ka sprzyjaj¹ce tworzeniu i rozwojowi innowacyjnych przedsiêbiorstw, instrumenty warun-
kuj¹ce optymalne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych, a tak¿e stosunko-
wo nowe, skupiaj¹ce szczególn¹ uwagê w³aœciwych organów regulacyjnych oraz szeroko
rozumianych uczestników rynku energii – dzia³ania ukierunkowane na rozwój konkurencji
w ramach prawid³owego funkcjonowania sektorów sieciowych [11].

W odpowiedzi na zalecenia Rady Europejskiej z Lizbony, Komisja Europejska opraco-
wa³a dokument zatytu³owany „Finalizacja wewnêtrznego rynku energii”. W dokumencie
tym Komisja stwierdza, ¿e pe³na liberalizacja sektora energetycznego jest g³ównym czynni-
kiem poprawy konkurencyjnoœci europejskiej gospodarki. Obni¿enie cen energii w wyniku
zmian warunków konkurowania na rynku jest wspólnym celem wszystkich pañstw cz³on-
kowskich, st¹d zachodzi potrzeba koordynacji tych dzia³añ na szczeblu wspólnotowym.

Wraz z wydaniem dokumentu na temat finalizacji rynku wewnêtrznego energii Komisja
Europejska przedstawi³a propozycje zamian legislacyjnych w sektorze elektroenergetycz-
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nym. Proponowane zmiany obejmowa³y m.in. uchwalenie nowej dyrektywy elektroenerge-
tycznej, której podstawowe za³o¿enia dotyczy³y takich kwestii jak:
� otwarcie rynku energii elektrycznej dla: wszystkich odbiorców poza indywidualnymi

gospodarstwami domowymi do 2003 roku, 100% wszystkich odbiorców do 2005 roku;
� ustanowienie przepisów dotycz¹cych procedury przetargowej uwzglêdniaj¹cej równie¿

kryteria efektywnoœci energetycznej i ochrony œrodowiska, dla przyznawania koncesji na
nowe Ÿród³a energii;

� ustanowienie przepisów statuuj¹cych obowi¹zek przynajmniej prawnego wyodrêbnienia
operatorów systemów przesy³owych i dystrybucyjnych;

� wprowadzenie przepisów przewiduj¹cych w okreœlonych sytuacjach i na okreœlonych
warunkach Komisja Europejska mo¿e zobowi¹zaæ przedsiêbiorstwo energetyczne do
spe³nienia ¿¹dania udostêpnienia sieci.
Nie trudno dostrzec, ¿e proponowane zmiany legislacyjne by³y œciœle zwi¹zane z nie-

doskona³oœciami poprzedniej dyrektywy elektroenergetycznej. S³uszne wydaj¹ siê wiêc
propozycje ustawodawcy zwiêkszaj¹ce rolê krajowych organów regulacyjnych oraz wzmac-
niaj¹ce zasadê TPA i program rozdzielenia przedsiêbiorstw zintegrowanych pionowo.
Jednak¿e pomimo, i¿ przedstawione przez KE postulaty modyfikacji wspólnotowego prawa
energetycznego zmierza³y do udoskonalenia funkcjonowania sektora, nie spotka³y siê
z jednoznaczn¹ akceptacj¹ ze strony wszystkich pañstw cz³onkowskich.

Na szczycie Rady w Sztokholmie w 2001 roku sprzeciw wobec propozycji Komisji
zg³osi³y Francja i Niemcy. Francja nie zgodzi³a siê na wyznaczenie jednoznacznego terminu
przeprowadzenia pe³nej liberalizacji, Niemcy natomiast sprzeciwi³y siê propozycji Komisji
dotycz¹cej obowi¹zku powo³ania przez ka¿de pañstwo cz³onkowskie niezale¿nego naro-
dowego urzêdu regulacji. Ze wzglêdu na barak wymiernych rezultatów, podczas negocjacji
w Sztokholmie zdecydowano siê na kontynuowanie dyskusji dotycz¹cej liberalizacji sek-
tora elektroenergetycznego podczas kolejnego szczytu Rady Unii Europejskiej w Belgii
w 2001 roku. Pozytywnie nale¿y odnieœæ siê do wyników debaty, nast¹pi³o bowiem
zbli¿enie stanowisk pañstw cz³onkowskich w takich sprawach jak:
� zagwarantowanie przez pañstwa cz³onkowskie realizacji w zakresie zobowi¹zañ wy-

nikaj¹cych ze œwiadczenia us³ug o charakterze u¿ytecznoœci publicznej;
� w odniesieniu do urzêdów regulacyjnych mo¿liwym do przyjêcia rozwi¹zaniem by³oby

pozostawienie pañstwom cz³onkowskim swobody w ustanawianiu odpowiednich ram
instytucjonalnych;

� w odniesieniu do taryf i cen wywa¿one podejœcie ³¹cz¹ce w sobie przejrzystoœæ i skutecz-
noœæ mog³oby polegaæ na ustanowieniu zasady ustalania wysokoœci cen i taryf ex ante.
Kluczowe znaczenie dla liberalizacji rynku energii elektrycznej mia³a prezydencja Hisz-

panii w Radzie w I pó³roczu 2002 roku. Na wiosennym szczycie w Barcelonie priorytetowe
znacznie nadano tworzeniu wspólnego rynku energii, uznaj¹c jego istnienie za nieodzowny
warunek poprawy konkurencyjnoœci europejskiego przemys³u i œwiadczenia lepszych
i tañszych us³ug dla europejskich konsumentów. Uzgodniono, i¿ szczególne znaczenie
w tworzeniu nowego rynku elektroenergetycznego powinny odgrywaæ takie elementy jak:
otwarcie, liberalizacja, konkurencja, przejrzystoœæ oraz wzajemne powi¹zanie systemu ener-
getycznych poszczególnych pañstw. W konkluzjach szczytu Rada Europejska wezwa³a
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Radê Unii Europejskiej i Parlament Europejski do przyjêcia mo¿liwe jak najszybciej aktów
prawnych w sprawie koñcowego etapu otwierania rynków energii elektrycznej.

Ostateczne zamkniêcie drugiego etapu tworzenia wewnêtrznego rynku energii nast¹pi³o
26 czerwca 2003 roku. Proponowany przez Komisjê Europejsk¹ projekt dyrektywy elektro-
energetycznej po wielu dyskusjach zosta³y zaakceptowany przez Parlament Europejski
i Radê Unii Europejskiej. Nowe ustawodawstwo energetyczne w postaci dyrektywy
2003/54/WE [14] w sprawie jednolitych zasad wewnêtrznego rynku energii elektrycznej
zmieniaj¹cej dyrektywê 96/92/WE wesz³o w ¿ycie 1 sierpnia 2004 roku.

Dyrektywa elektroenergetyczna, uwzglêdniaj¹c dorobek wypracowany na kolejnych
szczytach, uchyli³a poprzednio obowi¹zuj¹cy re¿im prawny zastêpuj¹c go nowym, znacznie
bardziej precyzyjnym systemem. Najistotniejsze dla sektora elektroenergetycznego zmiany
dotyczy³y takich kwestii jak:
� wzmocnienie regulacji dotycz¹cych zasady TPA i programu unbundlingu;
� obowi¹zek ustanowienia niezale¿nego organu regulacyjnego wyposa¿onego w kom-

petencje w obszarze kontroli taryf, rozpatrywania skarg dotycz¹cych dyskryminacji
i monitorowania dzia³añ operatorów sieciowych.
W zakresie zasady TPA dyrektywa zmierza do rozwijania dostêpu do sieci dla podmiotów

nowo wchodz¹cych na rynek. Ustawodawca uznaj¹c, ¿e funkcjonuj¹ce w poprzednim stanie
prawnym systemy dostêpu do sieci nie w pe³ni spe³ni³y pok³adane w nich oczekiwania,
zdecydowa³ o pozostawieniu wy³¹cznie regulowanego dostêpu do sieci elektroenergetycznej
opartego na opublikowanych taryfach. Wydaje siê, ¿e jest to w³aœciwy kierunek zmian,
jednak¿e wiele w tej sytuacji bêdzie zale¿eæ od postêpowania organu regulacyjnego i jego
determinacji w egzekwowaniu prawa. Ponadto inaczej ni¿ pierwotnie zak³adano (w wyniku
opóŸnieñ w implementacji dyrektywy w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich) dyrek-
tywa zagwarantowa³a dostêp do sieci elektrycznej wszystkim podmiotom gospodarczym bez
ograniczeñ od pocz¹tku 2004 roku, natomiast gospodarstwom domowym prawo to zosta³o
przyznane od 1 lipca 2007 roku. Warto jednak dodaæ, ¿e czêœæ pañstw cz³onkowskich
zdecydowa³o siê na wczeœniejsze otwarcie rynku. Tabela 1 przedstawia harmonogram pe³nego
otwarcia rynków elektroenergetycznych w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich.

Zmiany objê³y równie¿ program rozdzielania przedsiêbiorstw zintegrowanych pionowo
wprowadzaj¹c obok ksiêgowego i funkcjonalnego unbundlingu obowi¹zek dokonania roz-
dzielenia prawnego wszystkich spó³ek sieciowych w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca
2007 roku. Na rysunku 1 przedstawiona zosta³a graficzna wersja unbundlingu.

Wydaje siê jednak, ¿e zmiana w tym obszarze jest niewystarczaj¹ca. W praktyce bowiem
operatorzy systemów dystrybucyjnych czêsto nadal funkcjonuj¹ w ramach jednej grupy ka-
pita³owej co mo¿e prowadziæ do dyskryminacyjnego traktowania przez nich innych podmio-
tów oraz tworzenia nieformalnych form wspó³pracy w obrêbie w³asnej grupy. Rozwi¹zaniem
tej sytuacji móg³by okazaæ siê obowi¹zek w³aœcicielskiego rozdzielenia przedsiêbiorstw
zintegrowanych pionowo, jednak¿e ze wzglêdu brak jednomyœlnoœci ze strony pañstw cz³on-
kowskich koncepcja ta nie znalaz³a odzwierciedlenia w dyrektywie 2003/54/WE.

Nie sposób tak¿e pomin¹æ nowych regulacji dotycz¹cych niezale¿nych organów regula-
cyjnych. W odró¿nieniu od poprzedniego re¿imu prawnego dyrektywa 2004/54/WE zobo-
wi¹za³a wszystkie pañstwa cz³onkowskie do ustanowienia niezale¿nego organu regulacyj-
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nego wyposa¿aj¹c go w szerokie kompetencje m.in. w zakresie kontroli taryf, rozpatrywania
skarg dotycz¹cych dyskryminacji i monitorowania dzia³añ spó³ek sieciowych. Bez-
sprzecznie, przewidziany przez ustawodawcê, obowi¹zek ustanowienia w ka¿dym pañstwie
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TABELA 1. Harmonogram pe³nego otwarcia rynków elektroenergetycznych
w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich

TABLE 1. Market opening for electricity: the situation in EU Member States

Otwarcie rynku elektroenergetycznego
przed 01.07.2007

Otwarcie rynku elektroenergetycznego
od 01.07.2007

Austria Francja

Belgia Bu³garia

Republika Czeska Wêgry

Dania Polska

Niemcy Rumunia

Finlandia S³owacja

Hiszpania S³owenia

Portugalia Litwa

Holandia Luksemburg

Irlandia W³ochy

Szwecja £otwa

Wielka Brytania Grecja

Malta

Cypr

Estonia

�ród³o: www.ure.gov.pl

Rys. 1. Unbundling w dyrektywie 2003/54/WE
�ród³o: www.ure.gov.pl/

Fig. 1. Unbundling in 2003/54/WE directive



cz³onkowskim odrêbnego organu regulacyjnego stanowi³ wa¿ny krok w tworzeniu skutecz-
nej konkurencji na rynku elektroenergetycznym (jak siê bowiem okaza³o prawo konkurencji
nie dostarczy³o wystarczaj¹cych narzêdzi do rozwi¹zywania problemów dostêpu stron
trzecich, unikania dyskryminacji oraz ustalania taryf). Niemniej jednak w¹tpliwoœæ mo¿e
wzbudziæ forma prawna regulatora przewidziana w nowym prawie elektroenergetycznym.
Artyku³ 23 dyrektywy gwarantuje co prawda niezale¿noœæ regulatora od przemys³u elektro-
energetycznego, nie wymaga natomiast by by³ on cia³em odrêbnym od struktur rz¹du.
Oznacza to, ¿e teoretycznie rolê regulatora móg³by pe³niæ w³aœciwy minister, co mo¿e rodziæ
obawê o niezale¿noœæ regulatora od nacisków politycznych Podejmowane bowiem przez
niego decyzje mog³yby wprawdzie byæ zgodne z wola polityczn¹ rz¹dz¹cych ale jednoczeœnie
szkodliwe dla rynku. Chocia¿ scenariusz taki jest ma³o realny (dotychczas sytuacja taka mia³a
miejsce tylko w Niemczech gdzie sektorowym organem regulacyjnym by³ do 2005 roku
Federalny Minister Gospodarki i Federalny Minister Poczt i Telekomunikacji) wydaje siê,
¿e niezale¿noœæ regulatora by³aby lepiej zagwarantowana gdyby w dyrektywie znalaz³ siê
prawny wymóg wyodrêbnienia organu regulacyjnego od istniej¹cych struktur rz¹du [11].

Wejœcie w ¿ycie drugiej dyrektywy elektroenergetycznej (2003/54/WE) stanowi³o ukoro-
nowanie prac nad drugim etapem liberalizacji sektora elektroenergetycznego. Bezspornie
ustawodawca, bogatszy o doœwiadczenia lat poprzednich, zastosowa³ rozwi¹zania prawne
lepiej przemyœlane i dopracowane. Mimo, i¿ nie które z postanowieñ dyrektywy mog¹ budziæ
pewne w¹tpliwoœci (brak obowi¹zku w³aœcicielskiego rozdzielenia przedsiêbiorstw zintegro-
wanych pionowo, brak wymogu oddzielenia regulatora od istniej¹cych struktur rz¹du) nale¿y
pozytywnie nale¿y oceniæ wprowadzone zmiany, maj¹c na uwadze, ¿e s¹ one kompromisem
d³ugotrwa³ych, niejednokrotnie trudnych negocjacji miêdzy pañstwami cz³onkowskimi [15].

Podsumowanie

Jednolity rynek energii elektrycznej w Europie znajduje siê obecnie w przejœciowej fazie
tworzenia – nie s¹ to ju¿ wy³¹cznie oddzielne rynki narodowe, ale jeszcze nie jest to jeden
wspólny rynek. Budowa wewnêtrznego rynku energii rozpoczêta pod koniec lat osiem-
dziesi¹tych okaza³a siê procesem d³ugotrwa³ym i z³o¿onym, niejednokrotnie obejmuj¹cym
szereg trudnych negocjacji politycznych [16]. Pierwszy etap liberalizacji, uwieñczony
uchwaleniem dyrektywy 96/92/WE, mimo i¿ nie przyniós³ oczekiwanych rezultatów, stano-
wi³ istotny krok w kierunku demonopolizacji sektora elektroenergetycznego. W drugim
fazie, obejmuj¹cej ustanowienie dyrektywy 2003/54/WE, ustawodawca podtrzyma³
i wzmocni³ dwa najwa¿niejsze osi¹gniêcia pierwszej dyrektywy elektroenergetycznej, tj.
zasadê TPA i program unbundlingu. Dziêki nowemu prawu sektor elektroenergetyczny sta³
siê znacznie efektywniejszy i bardziej otwarty dla konkurencji. Nadal jednak istniej¹ ob-
szary wymagaj¹ce zmian. W trzy lata po wejœciu w ¿ycie dyrektywy 2003/54/WE Komisja
Europejska przedstawi³a projekt Trzeciego pakietu legislacyjnego dla energetyki. Zasad-
niczym celem pakietu jest przyspieszenie budowy wewnêtrznego rynku energii.

316



W zakresie elektroenergetyki projekt obejmuje wprowadzenie nowej dyrektywy elektro-
energetycznej, rozporz¹dzenia dotycz¹cego warunków dostêpu do sieci w odniesieniu do
miêdzysystemowej wymiany energii elektrycznej oraz rozporz¹dzenia ustanawiaj¹cego
agencjê ds. wspó³pracy krajowych organów regulacji energetyki. Pozytywnie nale¿y od-
nieœæ siê do proponowanych przez Komisjê Europejsk¹ modyfikacji wspólnotowego prawa
energetycznego obejmuj¹cych zamiany w obszarze:
� unbundlingu – obowi¹zek rozdzia³u w³aœcicielskiego (rozdzia³u pe³nego) przedsiê-

biorstw zintegrowanych pionowo,
� regulacji – zwiêkszenie niezale¿noœci regulatorów krajowych (szeroko popierane przez

praktycznie wszystkie stowarzyszenia konsumenckie i przemys³owe),
� przejrzystoœci rynku – zamiar utworzenia europejskiej agencji regulacyjnej oraz zobo-

wi¹zania zwi¹zane ze wzrostem przejrzystoœci rynku,
� praw odbiorców – uproszczenie i skrócenie procedury zmiany sprzedawcy energii

elektrycznej,
Po raz pierwszy pojawi³o siê te¿ has³o solidarnoœci energetycznej miêdzy pañstwami [17].
Nie sposób nie spostrzec, ¿e wskazane wy¿ej propozycje zmian odzwierciedlaj¹ w¹tpli-

woœci, które wystêpowa³y w momencie tworzenia drugiej dyrektywy elektroenergetycznej.
Chocia¿ ostateczny kszta³t nowego prawa elektroenergetycznego nie jest jeszcze znany
wydaje siê, ¿e nauczone doœwiadczeniem pañstwa Wspólnoty, dojrza³y do zmian, które
pozwol¹ stworzyæ niczym nie zak³ócony wspólny rynek elektroenergetyczny.
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Micha³ KRZYKOWSKI

The reform of community electric energy law

Abstract

The establishment of the European Economic Community in the year 1957 was aimed at creating
an organization which would successfully compete against the strongest economies in the world.
Thanks to the process of integration the member states achieved prosperity and a high level of
economic growth. In the following decades, however, because of the challenges of globalization,
increasing competitiveness of other economies and a slowed pace of development, which entails
the growth of unemployment, the member states were forced to revise their current policy. The article
is taking issues of the reform of law regulations in the electric energy sector in context of the
Lisbon Strategy. The liberalization of the mentioned sector is connected with the wider process of
restructuring European Union network sectors which concentrate on liberalizing reforms of market
economies. The work concentrates in particular on the process of the liberalization of the electric
energy market assessment and the influence of Lisbon Strategy guidelines. The most essential
elements of the strategy are: instruments making their way to economic reforms of the internal market,
instruments for the environmental protection supporting creation and development of innovative
enterprises, optimal instruments conditioning responsible using natural resources and finally re-
latively new actions directed on the development of competition as part of correct functioning network
sectors with particular attention on participants such as independent authorities.

KEY WORDS: community energy law, liberalization of energy market
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