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BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
W POLITYCE SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: Artykuł jest próbą analizy i oceny procesów kształtowania bezpieczeństwa
energetycznego krajów Unii Europejskiej i całej Wspólnoty, traktowanego jako ważny element unijnej polityki spójności. Omówiono pojęcie i cele oraz zakres i etapy kształtowania
europejskiego bezpieczeństwa energetycznego, a także osiągnięcia Unii Europejskiej w działalności regulacyjnej w tym zakresie. Mierne efekty osiągane w sferze realnej działalności
UE na rzecz wspólnej polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego zobrazowano
na przykładzie systemu energetyki gazowej. Podkreślono wysoki udział importu surowców
energetycznych (ropa, gaz, węgiel) w ogólnym ich zużyciu na obszarze Unii Europejskiej oraz
stopień uzależnienia poszczególnych krajów unijnych od importu gazu rosyjskiego. Uznano,
że wskazane jest zmniejszenie dominującej pozycji Rosji, decydującej o bezpieczeństwie
energetycznym Europy i wykorzystywanej obecnie także w celach politycznych (Ukraina).
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, bilans, rynek, polityka.
DOI: 10.15611/pn.2015.380.44

1. Wstęp
Protoplastami dzisiejszej Unii Europejskiej były Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1951 r.) i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (1957 r.).
Już z samego nazewnictwa tych wspólnot można wnioskować, że problemy gospodarki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego były w nich traktowane
jako szczególnie ważne i priorytetowe.
Uznawano, że podstawowym warunkiem wzrostu gospodarczego i dobrobytu
społecznego jest zapewnienie trwałego bezpieczeństwa energetycznego dla całej
Wspólnoty i wszystkich krajów członkowskich.
Samo pojęcie bezpieczeństwa energetycznego, różnie definiowane w literaturze przedmiotu i w aktach prawnych dotyczących energetyki, rozumiane jest jako
działalność zapewniająca ciągłość dostaw energii (paliw), po rozsądnych cenach
i w uzgodnionych terminach, w sposób niezagrażający podstawowym wartościom
państwa i społeczeństwa.
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Dzisiaj realizacja tego nadrzędnego celu wymaga podjęcia wielu trudnych zadań, warunkujących sprawne funkcjonowanie sektora energetycznego, do których
zaliczyć można:
1. Prowadzenie jednolitej spójnej polityki energetycznej UE i krajów unijnych.
2. Sformułowanie i realizacja długookresowej strategii rozwoju energetyki i jej
elementów składowych (elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, energetyka węglowa, atomowa, paliw płynnych).
3. Rozwój głównych źródeł energii w ich najbardziej efektywnej strukturze.
4. Budowa magistralnych sieci systemów energetyki elektrycznej, gazowej,
naftowej i rozwój połączeń transgranicznych.
5. Ochrona środowiska przez ograniczenie emisji gazów i pyłów, degradacji
gruntów i wody, których źródłem jest m.in. sektor energetyki.
6. Wspieranie rozwoju nauki, badań i wdrażanie innowacji produktowych i procesowych w energetyce.
7. Pozyskiwanie akceptacji społeczeństw dla rozwoju energetyki jądrowej, eksploatacji gazu łupkowego, rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych.
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule będą niektóre z tych problemów
współczesnej energetyki widziane z perspektywy Wspólnoty Europejskiej.
Bezpośrednim celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie:
czy i jak UE zabiega o zachowanie bezpieczeństwa energetycznego Wspólnoty i jej
krajów członkowskich?
Przyjęto, że w tych poszukiwaniach celowe jest rozróżnienie podejmowanych
działań w sferze regulacyjnej i sferze realnej.
Podstawowe źródła opracowania stanowią:
•• bogata literatura przedmiotu,
•• dokumenty (traktaty, dyrektywy, decyzje) organów Unii Europejskiej dotyczące
bezpieczeństwa energetycznego,
•• informacje statystyczne zawarte w publikacjach Eurostatu, GUS i innych organów państwa (Urząd Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki, PGNiG), a także w czasopismach podejmujących problemy bezpieczeństwa energetycznego:
„Energetyka”, „Gospodarka Paliwowo-Energetyczna”, „Nowy przemysł”, „Polityka”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” i inne.

2. Działalność legislacyjna i organizacyjna UE
Problem nadmiernej zależności Europy od importu podstawowych nośników energii dostrzeżony został już w latach 70. XX wieku, w wyniku ówczesnego kryzysu
naftowego. Jednak respektując zasadę pozostawiania polityki energetycznej w gestii państw narodowych, na szczeblu Unii Europejskiej nie podejmowano istotnych
działań interwencyjnych.
Dopiero traktatem z Maastricht (1992 r.) włączono energetykę (art. 3) do listy
działań, które Unia powinna podejmować dla realizacji swoich celów. Artykuł 129
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stanowi, że „Wspólnota będzie uczestniczyć w ustanowieniu i rozwoju sieci transeuropejskich w obszarach transportu, telekomunikacji i infrastruktury energetycznej”.
W traktacie lizbońskim (2009 r.) w art. 194 pt. „Energetyka” formułuje się cele i
podstawy wspólnej polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, wskazując równocześnie na źródła pozyskiwania środków, w tym finansowych, niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonych celów (ust. 1 i 2 w art. 194 traktatu).
Określone cele i środki wspólnej polityki energetycznej UE pozwalały na stanowienie przepisów tzw. prawa pochodnego w postaci dyrektyw, rozporządzeń i
decyzji dotyczących energetyki.
Organy wykonawcze (Komisje UE) szeroko z tej możliwości korzystają, regulując wiele rozwiązań uznawanych za wskazane do prowadzenia racjonalnej polityki
energetycznej w postaci licznych dyrektyw, zarządzeń i raportów regulujących np.:
•• poziom wymaganych zapasów surowców energetycznych i paliw,
•• decyzje i zalecenia organizacyjne liberalizujące rynek paliw i energii,
•• działania na rzecz zrównoważonej i bezpiecznej polityki energetycznej w okresach zaburzeń w dostawach energii.
W kolejnych „pakietach energetycznych” formułowano zasady wewnętrznego
(unijnego) rynku nośników energii, środki zapewniające bezpieczeństwo ich dostaw, ustanawiające nowe rozwiązania instytucjonalne i organizacyjne.
W rezultacie tworzono stopniowo prawne możliwości, np. powołania podmiotu
reprezentującego wszystkie kraje członkowskie UE w negocjacjach z zewnętrznymi
dostawcami energii o wielkościach, strukturze i cenach zakupu energii.
Uregulowania takie wychodziły naprzeciw niedawnej propozycji byłego premiera D. Tuska – stworzenia Europejskiej Unii Energetycznej, w ramach której
funkcjonowałaby „unia zakupowa” jako jeden z jej sześciu filarów, ograniczając
zależność krajów UE od dostawców nośników energii, w szczególności od Rosji.
Ogólnie mówiąc, działalność regulacyjno-legislacyjną UE w zakresie energetyki i kształtowania bezpieczeństwa energetycznego uznać można jako zadowalającą,
aktywną i zgodną z potrzebami zgłaszanymi przez kraje członkowskie Unii oraz
instytucje i organizacje funkcjonujące w energetyce.

3. Działalność Unii Europejskiej
na rzecz bezpieczeństwa energetycznego w sferze realnej
Osiągnięcia UE w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w sferze realnej okazują się zasadniczo różne niż w sferze regulacyjnej i bardziej zasługują na określenie
„zaniedbania” niż „osiągnięcia”. Występują na wielu płaszczyznach, a w obecnej
bardzo trudnej i dynamicznej sytuacji politycznej, wywołanej agresją Rosji na Krymie oraz zagrożeniem niezawisłości i destabilizacją wewnętrzną Ukrainy, są szczególnie widoczne. Brak zdecydowanej reakcji ze strony UE i „Zachodu” na działania
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Rosji i nieskuteczne wobec niej sankcje to m.in. rezultat głębokiego uzależnienia
UE od rosyjskich źródeł energii. Prawdziwych sankcji UE i ogólnie „Zachód” nie
podejmują w obawie przed ewentualnym odwetem w formie przerwania rosyjskich
dostaw nośników energii, głównie gazu i ropy. Stąd postawa wyrażana strachliwym
zawołaniem przywódców „Zachodu”: nie drażnić Rosji!
To rezultat unijnej polityki bezpieczeństwa energetycznego. Można sformułować tezę, że europejską politykę energetyczną od dawna (lata 70. XX wieku) kształtuje głównie Rosja, a nie Unia Europejska.
Wyrazem tego jest wysokie i stale rosnące uzależnienie UE od zewnętrznych
źródeł energii, i to we wszystkich podstawowych jej nośnikach (tab. 1).
Tabela 1. Zależność Unii Europejskiej od importu surowców energetycznych w 2009 r.
Rodzaj energii
Ropa naftowa
Gaz ziemny
Węgiel

Jednostka
miary
mln ton
mld m3
mln ton

Zużycie
ogółem
671
460
262

Produkcja własna
ilość
procent
99
14,8
171
37,2
158
60,3

ilość
572
289
104

Import
procent
85,2
62,8
39,7

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2010, wwwbp.com (4.12.2010).

W unijnym bilansie zużycia energii udział importu w 2009 r. wynosił:
•• ponad 85% całkowitego zużycia ropy naftowej;
•• prawie 63% całkowitego zużycia gazu ziemnego;
•• ok. 40% całkowitego zużycia węgla.
W celu bliższego zilustrowania problemu szerzej omówione będą tylko zagadnienia energetyki gazowej, mając na uwadze jej spory zakres zastosowań i wysokie
uzależnienie UE od importu gazu.
Według informacji Eurostatu w krajach UE zużyto w 2013 r. ok. 462 mld m3
gazu, z czego:
•• z własnego wydobycia ok. 152,5 mld m3 gazu, tj. 33%;
•• z importu ok. 309,5 mld m3 gazu, tj. 67%.
W ogólnej puli importu uczestniczyły:
•• Rosja – 130 mld m3 = 42,0%;
•• Norwegia – 106 mld m3 = 34,2%;
•• Algieria – 40 mld m3 = 13,0%;
•• Katar – 18 mld m3 = 5,8%;
•• inni dostawcy – 15,5 mld m3 = 5,0%.
Pomimo podejmowanych prób dywersyfikacji dostaw pozycja Rosji jest ciągle
znacząca i ważna dla wielu krajów członkowskich UE, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej.
•• Rosja jest jedynym dostawcą gazu (100% zużycia) dla Finlandii, Estonii, Bułgarii, Słowenii.
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•• Ponad 50% ogólnego zużycia gazu pochodzącego z Rosji mają: Polska – 60,4%,
Czechy – 85,6%, Słowacja – 61,0%, Austria – 56,0%, Grecja – 67,2%, Łotwa –
67,8% i Litwa – 92,8%.
•• Najmniej uzależnione od dostaw z Rosji (poniżej 20% ogólnego zużycia) pozostają Włochy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Holandia, Belgia.
Taką pozycję Rosji w bilansie zużywanego gazu w krajach UE zapewnia jej
istniejący system gazociągów eksportowych (rys. 1.), a wśród nich:
1) gazociąg Drużba o mocy przesyłowej 143,0 mld m3/rok,
2) gazociąg Nord Stream I – 27,5 mld m3/rok,
3) gazociąg Nord Stream II – 27,5 mld m3/rok,
4) gazociąg Jamał-Europa I – 33,0 mld m3/rok,
5) gazociąg Blue Stream (do Turcji) – 16,0 mld m3/rok,
6) gazociąg Sankt Petersburg-Finlandia – 7,0 mld m3/rok.
Razem 254,0 mld m3/rok.

Rys. 1. Schemat sieci gazociągów tranzytowych Gazpromu w Europie Środkowo-Wschodniej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Kublik 2009] i innych publikacji.

O prowadzeniu dwóch nitek gazociągu Nord Stream po dnie Bałtyku z ominięciem Litwy, Łotwy, Estonii i Polski decydowały nie względy ekonomiczne, lecz
polityczne. Koszty budowy w wariancie lądowym szacowano na ok. czterokrotnie
niższe niż w wariancie podmorskim. Projekt budowy gazociągu w wodach Bałty-
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ku oprotestowały początkowo wszystkie kraje bałtyckie: Szwecja, Finlandia, Litwa,
Łotwa, Estonia i Polska (głównie z przesłanek ekologicznych), ale bezskutecznie.
W zamierzeniach Gazpromu zakłada się budowę trzeciej i czwartej nitki gazociągu
Nord Stream, o łącznej mocy przesyłowej 55 mld m3 gazu rocznie.
Strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Europy miała być unijna koncepcja tzw. korytarza południowego w postaci gazociągu Nabucco, łączącego rynek
gazu UE z największymi złożami gazu na świecie (ok. 91 bln m3). Dostawcami gazu
miały być kraje basenu Morza Kaspijskiego: Azerbejdżan, Turkmenistan, Iran. Gazociąg o długości 3300 km i przepustowości 31 mld m3 gazu rocznie miał przebiegać
przez Turcję, Bułgarię, Rumunię, Węgry do Austrii. W 2003 r. Nabucco wpisany został na listę projektów priorytetowych UE, a w 2007 r. powołano urząd specjalnego
koordynatora projektu, przywiązując dużą wagę do projektu jako symbolu istnienia
wspólnej europejskiej polityki energetycznej. Prace budowlane miały się rozpocząć
w 2013 r., a zostać ukończone w 2017 r. Tymczasem zamiast rozpoczęcia robót,
w 2013 r. podjęto decyzję o rezygnacji z budowy gazociągu. Stało się tak po upływie dziesięciu lat przygotowań, uzgodnień, konsultacji i sporów dotyczących m.in.:
źródeł zakupu, trasy przebiegu, składu konsorcjum realizującego projekt. Decyzję o
zaniechaniu budowy gazociągu Nabucco uznać należy za wielką porażkę UE oraz
dowód jej paraliżu decyzyjnego i organizacyjnego.
W tej sytuacji rosyjski Gazprom podjął decyzję o budowie własnego gazociągu
południowego South Stream, o zdolności przesyłowej 65 mld m3 gazu rocznie, wiążącego system gazociągów rosyjskich z południem Europy. Poprowadzony dnem
Morza Czarnego i dalej przez Bułgarię, Serbię, Chorwację, Słowenię, Węgry do Austrii i północnych Włoch oraz przez Grecję i Adriatyk do południowych Włoch gazociąg South Stream przekreśla ewentualny powrót do unijnej koncepcji Nabucco.
W latach 2008-2011 Gazprom zawierał z wyżej wymienionymi krajami porozumienia o współpracy w budowie kolejnych odcinków gazociągów i umowy tworzące spółki dla budowy i eksploatacji tych odcinków oraz umowy o rozmiarach i
warunkach dostaw gazu dla krajów uczestniczących w przedsięwzięciu.
Już istniejące i zamierzone do budowy nowe gazociągi rosyjskie, o łącznej zdolności przesyłowej ok. 390 mld m3 rocznie, „ogarniają ramionami” Unię Europejską
od południa, północy i wschodu (gazociąg Opal), decydując o jej obecnym i przyszłym uzależnieniu energetycznym od Rosji (rys. 1). Nie świadczy to dobrze o Unii
Europejskiej i jej realnych działaniach na rzecz bezpieczeństwa energetycznego
Wspólnoty i jej krajów członkowskich.
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4. Kierunki przyszłych działań dla umocnienia bezpieczeństwa
energetycznego UE
Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa w różnych jego aspektach, w tym bezpieczeństwa energetycznego, jest jedność i solidarność państw członkowskich Unii
Europejskiej.
Trafnym pomysłem w kształtowaniu wspólnotowego bezpieczeństwa energetycznego była inicjatywa utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej,
zgłoszona 5 maja 2010 r. przez ówczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego J. Buzka i byłego szefa Komisji Europejskiej J. Delorsa „dla realizacji zdecydowanej i skutecznej wspólnej polityki energetycznej”, m.in. przez nadanie Unii
Europejskiej statusu jednego konsumenta – podmiotu negocjacyjnego, reprezentującego wszystkie kraje członkowskie w negocjacjach dostaw i ceny zakupu gazu.
Do tej inicjatywy (niewdrożonej) nawiązuje koncepcja powołania Europejskiej
Unii Energetycznej (EUE) zgłoszona w kwietniu 2014 r. przez premiera D. Tuska,
w której proponuje się:
•• powołanie jednej europejskiej instytucji, która importowałaby gaz dla wszystkich krajów Unii Europejskiej;
•• wprowadzenie zasady solidarności w przypadku przerwania dostaw gazu do któregoś z członków UE;
•• finansowanie przez UE do 75% niezbędnych inwestycji warunkujących niezależność od dostaw rosyjskich;
•• pełniejsze wykorzystanie własnych zasobów kopalnianych UE, w tym węgla
i gazu łupkowego;
•• zawieranie porozumień przewidujących zakup gazu ze źródeł pozaeuropejskich;
•• wzmocnienie współdziałania powołanej wspólnoty energetycznej ze wschodnimi sąsiadami UE.
Wprawdzie w intensywnych konsultacjach premiera RP z przywódcami UE
i większych krajów unijnych deklarowane jest ich poparcie dla koncepcji EUE,
rzecz jednak w tym, aby nie skończyć na deklaracjach.
Zmniejszenie zależności UE od dostaw rosyjskiego gazu jest możliwe przez ich
uzupełnienie (lub zastąpienie) dostawami z innych krajów. Wśród nich na uwagę
zasługują:
1. Norwegia.
a) Zwiększenie dostaw istniejącymi gazociągami, szacowane na ok. 15-25 mld m3
rocznie.
b) Udostępnienie poszukiwań ropy i gazu na morzu Barentsa, znacznie poszerzające możliwości wydobycia w dłuższym okresie, w ilościach zbliżonych do zasobów
Morza Północnego.
2. Afryka Północna.
Zwiększenie importu istniejącymi gazociągami oceniane jest na ok. 10-15 mld m3
rocznie przy nieco wyższej cenie – ok. 350 dol. za 1000 m3 gazu.
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3. Import gazu skroplonego (LNG).
Łączne moce terminali znajdujących się na obszarze Unii wynoszą ok. 180 mld
3
m rocznie. Kolejnych 35 terminali jest w budowie (w tym terminal w Świnoujściu).
W 2013 r. sprowadzono przez nie tylko 46 mld m3 gazu, wykorzystując zdolności
przesyłowe terminali zaledwie w 25%.
Wszystkie większe porty UE mają terminale LNG nie w pełni wykorzystane.
Nie brakuje również surowca do przemian i środków transportu.
4. Eksploatacja gazu łupkowego.
Przyspieszenia wymagają prace badawcze w celu określenia wielkości zasobów
gazu łupkowego oraz możliwości i warunków ich eksploatacji.
Wstępne badania wykazują, że zasoby takie występują w wielu krajach europejskich, również w Polsce. Postęp w pracach poszukiwawczych blokowany był przez
organizacje ekologiczne i lobbing firm, które w gazie łupkowym widzą konkurenta na rynku energetycznym. Niejasne i sprzeczne opinie o szkodliwości szczelinowania hydraulicznego legły u podstaw pierwotnego braku poparcia ze strony UE
i negatywnego stanowiska niektórych krajów (Francja, Bułgaria) w sprawie gazu
łupkowego.
W Polsce konieczne jest pilne zakończenie trwającego ponad trzy lata procesu
legislacyjnego – pakietu ustaw regulujących poszukiwania i eksploatację łupków.
5. Import gazu z Ameryki.
Uruchomienie eksportu gazu ze źródeł niekonwencjonalnych (łupkowego) z
USA do Europy jest oczekiwane m.in. z uwagi na spodziewaną znacznie niższą
cenę (w porównaniu z gazem rosyjskim). Barierą jest brak terminali gazowych ukierunkowanych na eksport gazu z USA. Istniejące, przygotowane na import gazu z
Bliskiego Wschodu, wymagają odpowiedniej przebudowy, aby mogły pracować w
odwrotnym kierunku.
Nowe okoliczności polityczne związane z aneksją Krymu i zagrożeniami rozbioru Ukrainy być może spowodują przyspieszenie planów rządu USA dotyczących
rozpoczęcia dostaw gazu do Europy, uznawanych m.in. jako forma sankcji gospodarczych wobec Rosji.
Departament Energetyki USA wydał już koncesje na budowę siedmiu nowych
terminali do eksportu skroplonego gazu, które zaspokoją całe zapotrzebowanie ze
strony UE. Ich budowa wymaga kilku lat pracy. Pierwszy z nich (w Luizjanie) ma
rozpocząć działalność pod koniec 2015 r.
Rozbudowa systemu gazu skroplonego LNG noże być kluczową alternatywą dla
dostaw rurociągowych, jako element budowy bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji importu gazu do UE.

5. Podsumowanie
Można stwierdzić, że działalność Unii Europejskiej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Wspólnoty i krajów członkowskich, aktywna w sferze re-
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gulacyjnej, nie przekłada się w dostatecznym stopniu na wyniki działalności w sferze realnej.
Wyrazem tego jest wysoki stopień uzależnienia UE od importu podstawowych
nośników energii, w tym głównie importu z Rosji. Uzależnienie od dostaw energii
(w tym gazu) ze Wschodu ma charakter trwały, jest bowiem konsekwencją zbudowanego przez GAZPROM układu infrastruktury – gazociągów przesyłowych.
Zmiany tego stanu następować mogą i powinny, ale w sposób umiarkowany, w
miarę postępującej dywersyfikacji dostaw i pozyskiwania nowych źródeł energii.
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ENERGY SECURITY IN THE COHESION POLICY
OF THE EUROPEAN UNION
Summary: The article attempts to analyse and evaluate the energy security of the European
Union and the entire Community regarded as an important component of the EU cohesion
policy. Concepts and goals, as well as scope and stages of the formation of the European
energy security, as well as the achievements of the European Union in regulatory activities in
this domain were discussed. Mediocre achievements of real activities of the EU for common
energy policy were depicted on the example of gas power industry system. A high share of the
imported fuels (oil, gas, coal) in the general fuel consumption in the European Union and the
degree of dependence of individual EU countries on Russian gas import were underlined. It
is desirable to reduce the dominant position of Russia used nowadays for political objectives
(Ukraine) determining the European energy security.
Keywords: energy security, balance, market, politics.

