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Rozwój polityki klimatyczno-energetycznej UE.  
Historyczny obraz przechodzenia w stronę zielonej gospodarki

Development of the EU climate and energy policy.  
A historical picture of going towards the green economy

The article presents the history of the development from fossil 
energy sources to the green economy in the European Union (EU) 
countries. The paper presents the co-decision procedure and the com-
plexity of this process among many legal EU’s instruments. Therefore, 
the aim of this article is an analysis of the most important legal acts 
and documents related to the EU climate regulations and energy poli-
cy for years 2000 - 2018. The main challenges for the development of 
the green economy in the EU are challenges designated in the 2030 
perspective for which specific values are set to achieve in specific cru-
cial areas. This article presents the complexity of functions as a result 
of different economic and political strategies of some EU member 
states. Nevertheless, there are advantages of innovative low-carbon 
technologies, presenting the possibility of creating a more competi-
tive, sustainable and energy-safe green European economy.

Keywords: climate and energy policy, green economy, energy sources, 
European Union.

Artykuł przedstawia historyczną drogę przechodzenia od ko-
palnych źródeł energii do zielonej gospodarki w państwach Unii Eu-
ropejskiej (UE). Dokonano analizy najważniejszych aktów prawnych  
i dokumentów dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej UE, któ-
re weszły w życie w latach 2000-2018. Główne wyzwania dla rozwoju 
zielonej gospodarki w UE są wskazane w perspektywie 2030 roku, dla 
którego ustalono konkretne wartości do osiągnięcia w kilku fundamen-
talnych płaszczyznach. Cele strategiczne są ujmowane do 2050 roku.  
W artykule ukazano skomplikowanie zagadnienia wynikające  
z odmiennych strategii ekonomicznych i politycznych wielu państw 
członkowskich UE, pomimo że wszyscy są zgodni, co do zalet in-
nowacyjnych technologii niskoemisyjnych, które przyczyniają się 
tym samym do tworzenia bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej  
i bezpieczniejszej zielonej gospodarki europejskiej.
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Dostęp do źródeł energii niewątpliwie stanowi jeden z podstawo-
wych czynników rozwoju gospodarczego. Europa w coraz większym 
stopniu uzależniona jest od importu ropy i gazu, przy jednoczesnym 
stale rosnącym zapotrzebowaniu na te surowce. Problemem staje się 
więc brak zróżnicowania źródeł energii, a także kwestia bezpieczeń-
stwa jej dostaw, związana bezpośrednio z wymiarem zewnętrznych 
działań UE (Leveque i inni 2014). Jednocześnie przed państwami człon-
kowskimi stoi konieczność budowy konkurencyjnych, wewnętrznych 
rynków energetycznych i zwiększenia racjonalizacji zużycia energii 
(Tatarzyński 2007). Dodatkowo, Unia reaguje na problemy o charak-
terze globalnym, które wynikają z zachodzących zmian klimatycznych. 
Niewątpliwie wszystkie państwa UE chcą dążyć do celu, jakim jest re-
dukcja emisji CO2. Natomiast różnią się tym, w jaki sposób należy to 
osiągnąć. Przede wszystkim strategia ograniczania negatywnych zmian 
klimatycznych musi być skuteczna globalnie i nie może w znacznym 
stopniu ograniczać rozwoju gospodarczego i dobrobytu społeczeństw. 
Dlatego w ramach polityki klimatyczno-energetycznej UE w pierw-
szej kolejności należy ustalić priorytety celów, które należy osiągnąć  
w pierwszej kolejności, bowiem wszystkich zadań w krótkiej perspek-
tywie do 2030 roku nie da się zrealizować, m.in. ze względu na ogra-
niczoność zasobów. Charakter wyzwań w sferze bezpieczeństwa ener-
getycznego stwarza niespotykaną dotąd płaszczyznę do wzmocnionej 
współpracy i współkształtowania polityki klimatyczno-energetycznej 
UE. Strategia UE polegająca na dywersyfikacji źródeł energetycznych 

przyczyni się do rozwoju konkurencji oraz pozwoli na uwzględnienie 
wymogów ochrony środowiska, a także stanie się przyczyną równowa-
żenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii. 
Natomiast należy również zwrócić uwagę na ograniczenia i realność 
planów UE dla poszczególnych państw oraz skutki gospodarcze, któ-
re mogą nastąpić w wyniku wprowadzania niekorzystnych procesów 
wymuszonych przez UE, np. kary finansowe i rynek uprawnień emi-
sji CO2, które dotkną głównie kraje rozwijające się i będą skutkować 
powstawaniem naturalnych monopoli wśród państw rozwiniętych. 
Wpływ takich działań na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych 
będzie ogromny. Dlatego należy zadbać o działania, które pozwolą na 
zrównoważony rozwój wszystkich państw należących do UE oraz za-
pewnią bezpieczeństwo energetyczne w sposób, który będzie oparty 
o zasady racjonalnego i efektywnego użytkowania surowców energe-
tycznych. Zapotrzebowanie surowców energetycznych wśród państw 
UE jest ogromne, co potwierdza fakt, iż kraje UE zużywają 16% energii 
produkowanej na świecie i w znacznym stopniu muszą ją importować 
(Dannreuther, Ostrowski 2013). Dlatego polityka klimatyczno-ener-
getyczna UE powinna uwzględniać specyfikę miksów energetycznych 
poszczególnych krajów. KE powinna w planach uwzględniać specyfi-
kę konkretnych państw i strategie ich rozwoju. Takie argumenty jak 
efektywność ekonomiczna wytwarzania oraz możliwość stosowania 
produkcji wytworzonej do innych celów, jak i rozwój technologiczny, 
pozostający w zgodzie z ekologią, przemawiają za stabilnymi i przemy-
ślanymi przemianami, które wprowadzą na ścieżkę zrównoważonego 
rozwoju państw UE.
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Historyczny obraz współczesności

Historię Europy po II wojnie światowej niewątpliwie zdominował 
proces integracji europejskiej. Natomiast surowce strategiczne, jakimi 
w tym okresie były węgiel, żelazo i stal, stały się przyczynkiem do za-
cieśniania współpracy i kontroli organów międzynarodowych nad tymi 
zasobami (Hambura, Muszyński 2005), aby były wykorzystywane  
w celach wspierania rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia 
oraz standardów życia. W wyniku tak fundamentalnej roli początki 
polityki energetycznej Wspólnoty Europejskiej sięgają traktatów zało-
życielskich. Podstawy dla stworzenia europejskiej polityki energetycz-
nej znalazły się już w pierwszych dokumentach zasadniczych, stano-
wiących pierwotne źródło prawa dla dzisiejszej Unii Europejskiej. Od 
1951 roku sektor węglowy ówczesnych państw członkowskich podle-
gał kontroli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)1. Węgiel 
zajmował pozycję pierwszego surowca energetycznego w Europie do 
roku 1966. Sukces takiego rozwiązania zachęcił do poszerzenia więzi 
integracyjnych. W Traktatach Rzymskich, podpisanych 25 marca 1957 
roku przez reprezentantów Belgii, Francji, Niemiec Zachodnich, Włoch, 
Luksemburga i Holandii, ustanowiono Europejską Wspólnotę Gospo-
darczą (EWG), a w ramach wspólnej polityki energetycznej, obok ist-
niejącej już wspólnoty węgla, główny nacisk położono na produkty 
naftowe i energetykę jądrową. W wyniku tych uzgodnień od 1 stycznia 
1958 roku przemysł atomowy był koordynowany przez Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA, Euratom) (http://www.stosun-
kimiedzynarodowe.info/haslo, EWWiS 2018). Poza tymi inicjatywami 
państwa członkowskie nie widziały potrzeby tworzenia wspólnej poli-
tyki energetycznej. Bezpieczeństwo energetyczne, uważane wtedy za 
mało istotne, zaistniało w świadomości społecznej głównie podczas 
kryzysów naftowych (1973, 1979). Wcześniej, większość państw euro-
pejskich dysponowała sporymi własnymi rezerwami, a importowane 
surowce były tanie i nikt nie traktował polityki energetycznej jako prze-
dłużenia polityki zagranicznej i narzędzia wywierania wpływu (Miłow 
2012). Gwałtowne podnie sienie cen ropy naftowej przez państwa 
OPEC było dla Europy zaskoczeniem i przesłanką do tworzenia ram dla 
wspólnej polity ki energetycznej. W efekcie nastąpiło pewne zbliżenie 
stanowisk państw europejskich w ramach wspólnych interesów. Jed-
nak trwało ono zbyt krótko, by w szybkim czasie doszło do znaczących 
ustaleń w procesie integracji europejskiej. W latach 70. i 80. XX wieku, 
mimo że w tym okresie powstały pierwsze strategiczne dokumenty  
w dziedzinie energetyki, takie państwa jak Wielka Brytania i Francja 
przedkładały dwustronne negocjacje z do stawcami ropy nad skoordy-
nowaną politykę obejmującą wszystkie kraje Wspólnot. Obecnie 
mamy podobną sytuację, w której pojedyncze państwa, jak Niemcy, 
Wielka Brytania czy Węgry, przedkładają dwustronne negocjacje z Ro-
sją nad uzgodnioną politykę państw członkowskich. Przez wiele lat 
współpraca w dziedzinie energetyki napotykała na opór ze strony 
państw członkowskich, które nie chciały rezygnować ze swojej suwe-
renności w tak strategicznym sektorze. Niewątpliwie kryzysy naftowe 
stały się przyczynkiem do procesów dalszej integracji państw człon-
kowskich. Przełomowym momentem dla tego okresu stało się przyję-
cie w 1986 roku przez państwa członkowskie EWG Jednolitego Aktu 
Europejskiego (JAE), który wszedł w życie 1 lipca 1987 roku i stworzył 

1 Wobec wygaśnięcia 50-letniej ważności Traktatu Paryskiego, organizacja 
przestała istnieć w 2002 roku, a jej kompetencje przejęła WE. Natomiast na 
mocy Traktatu Lizbońskiego w 2009 roku, kompetencje te przejęła UE.

fundamenty dla powołania UE (Chick 2007). Jednocześnie stworzył 
podwaliny do utworzenia wewnętrznego rynku, czyli obszaru bez gra-
nic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ 
towarów, osób, usług i kapitału. W efekcie uzgodnień 7 lutego 1992 
roku podpisano tzw. Traktat z Maastricht, na podstawie którego utwo-
rzono UE. Traktat wszedł w życie 1 listopada 1993 roku i przyjęto go na 
czas nieograniczony. Dokonano zmian instytucjonalnych i prawnych, 
ustanowiono unię gospodarczo-walutową oraz poszerzono obszar 
współpracy państw członkowskich w ramach wspólnych polityk, w tym 
także w dziedzinie energetyki, odnosząc się do nośników energii i roz-
woju sieci transeuropejskich w ramach jednolitego rynku wewnętrz-
nego. Znowelizowano działania EWWiS oraz EWEA i dla tych instytucji 
przyjęto w sumie 50 poprawek (http://europa.eu/legislation_summa-
ries/institutional_affairs/treaties_ maastricht_en.htm 2018). Nie trud-
no zauważyć, że historia integracji europejskiej to skomplikowane  
i długotrwałe oraz wielopłaszczyznowe problemy, które wśród licznych 
członków UE sprawiają wiele trudności. Jeszcze większym wyzwaniem 
jest realizacja tych celów i zamierzeń. Pierwsze pełne ramy polityki UE 
w dziedzinie energetyki nakreśliła Biała Księga – Polityka energetyczna 
dla UE z roku 1995 roku (European Union 1995) i obowiązywała w la-
tach 1995-2005. KE przedstawiła w niej trzy główne cele polityki ener-
getycznej: bezpieczeństwo energetyczne, ogólna konkurencyjność, 
ochrona środowiska. Wpływ na kształt i cele polityki energetycznej UE 
miał również podpisany w 1994 roku przez wszystkie państwa byłego 
Związku Radzieckiego, kraje Europy Środkowo-Wschodniej i członków 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyjątkiem USA, Ka-
nady, Meksyku, Korei Południowej i Nowej Zelandii, tzw. Traktat Karty 
Energetycznej oraz Protokół do Karty Energetycznej, które wraz z Eu-
ropejską Kartą Energetyczną (podpisaną w 1991 roku) weszły w życie 
w kwietniu 1998 roku (Barcz 2006). Traktaty miały na celu zagwaran-
tować bezpieczeństwo działań i dostaw na światowym rynku energe-
tycznym oraz uwzględnić aspekty ochrony środowiska. Spowodowały 
jednak powstanie konkurencyjnego rynku paliw i usług energetycznych 
przez swobodny i wzajemny dostęp do zasobów energetycznych oraz 
rynków energii państw sygnatariuszy i ich eksploatacji na zasadach 
handlowych. W ramach dalszej liberalizacji nastąpiło ułatwienie mię-
dzynarodowego tranzytu oraz wzajemny dostęp do danych technicz-
nych i ekonomicznych. W 1996 roku UE opublikowała tzw. Zieloną 
księgę, a w 1997 roku Białą Księgę (European Commission 1997), któ-
re dotyczyły strategii i zasad polityki klimatyczno-energetycznej w od-
niesieniu do odnawialnych źródeł energii. Traktat Amsterdamski 
wszedł w życie w 1999 roku i wprowadził dodatkowe zmiany, które 
były ukierunkowane na zrównoważony rozwój we wszystkich aspek-
tach działalności. Jednak usytuowanie kwestii energetycznych razem 
z innymi problemami gospodarczymi i wiązanie ich z obszarem wolno-
ści gospodarczej i swobody wymiany towarowo-pieniężnej, nie przy-
niosło oczekiwanych rezultatów (Chevalier 2009). Dodatkowo, intere-
sy narodowe krajów członkowskich UE przez wiele lat wykluczały 
stworzenie wspólnej polityki energetycznej. Dlatego teraz państwa UE 
płacą wysoką cenę za swoją przestarzałą infrastrukturę energetyczną, 
którą charakteryzują słabe połączenia międzysystemowe (wzrostowi 
podaży energii elektrycznej przez morskie elektrownie wiatrowe  
w regionach Morza Północnego i Bałtyku przeszkodziły niewystarcza-
jące połączenia sieci). Również rozwój potencjału energii odnawialnej 
w południowej Europie i w Afryce Północnej będzie niemożliwy bez 
dodatkowych połączeń międzysystemowych w obrębie UE i z państwa-
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mi sąsiednimi. Ryzyko i koszt przerw w dostawach oraz straty znacznie 
się zwiększą, jeżeli UE nie zainwestuje pilnie w efektywne i konkuren-
cyjne sieci energetyczne i nie wykorzysta potencjału poprawy efektyw-
ności energetycznej (Miłow 2012). W ostatnich latach, w wyniku kry-
zysów energetycznych oraz zmian geopolitycznych na świecie bezpie-
czeństwo energetyczne stało się jednym z kluczowych tematów  
w dyskusji o bezpieczeństwie narodowym państw. Europa w coraz 
większym stopniu staje się zależna od zewnętrznych dostawców ropy 
i gazu. Własne zasoby surowców wyczerpują się, zapotrzebowanie na 
energię stale wzrasta, a dostęp do konkurencyjnych cenowo surowców 
energetycznych jest niezbędny dla rozwoju gospodarek państw człon-
kowskich UE. Według wyliczeń KE, bez przedsięwzięcia nowych zadań 
w polityce energetycznej, w ciągu najbliższych 20-30 lat uzależnienie 
UE od importu energii wzrosłoby do 70%, a większość tego importu 
miałaby pochodzić z Rosji (European Commission 1999). Brak spójnej 
polityki energetycznej stał się dla UE jednym z największych wyzwań.

Komunikaty, dyrektywy i rozporządzenia  
w perspektywie 2030

Rozwój europejskiej polityki energetycznej będzie wyzwa-
niem długoterminowym. Wymaga on wyraźnych, ale elastycznych 
ram: wyraźnych w tym sensie, że wyrażają one wspólne podejście 
zatwierdzone na najwyższym szczeblu, a elastycznych, ponieważ 
potrzebna będzie ich okresowa aktualizacja (Malko 2006). Komisja 
zaproponowała regularny strategiczny przegląd energetyki UE, któ-
ry będzie przedstawiany w Zielonej Księdze, stanowiąc rodzaj in-
wentaryzacji bieżącej polityki energetycznej oraz plan działania do 
przedstawienia Radzie Europejskiej, która śledząc postępy i zmiany 
w sytuacji będzie określała nowe wyzwania i sposoby reagowania 
we wszystkich aspektach polityki energetycznej. Bazą do tworzenia 
ustawodawstwa szczegółowego UE w zakresie sektora energetycz-
nego są postanowienia traktatowe. Postanowienia te regulują m.in. 
sprawy związane z konkurencją, pomocą państwa i rynkiem energii. 
W oparciu o nie i o regulacje prawne zawarte w rozporządzeniach  
i dyrektywach powstaje możliwość kształtowania rynku energii: 
określa się zasady reagowania w sytuacjach kryzysowych, nadzo-
ruje bezpieczeństwo energetyki jądrowej, wpływa na efektywność 
wykorzystania energii oraz tworzy zasady ochrony środowiska. Na 
obszarze Unii wprowadzono rozporządzenia dotyczące obowiązko-
wych zapasów oraz innych rozwiązań kryzysowych umożliwiających 
państwom członkowskim przestrzeganie przepisów Międzynaro-
dowej Agencji Energetyki (IEA). Zgodnie z postanowieniami Trak-
tatu z Maastricht polityka energetyczna stanowi element polityki 
przemysłowej. Na jego mocy kraje członkowskie współpracują ze 
sobą w sferze gospodarki energetycznej odnośnie poszczególnych 
nośników energii, tj. węgla w ramach EWWiS, energii atomowej 
w ramach Euroatomu, ropy naftowej, energii elektrycznej i gazu 
oraz ograniczenia emisji CO2 (Program SAVE), odnawialnych źródeł 
energii (Program ALTER), ochrony środowiska (emisja CO2, podatek 
energetyczny), transeuropejskich sieci energetycznych, badań i roz-
woju technologii (Program JOULE – THERMIE). Komunikaty Komisji 
Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego mają za zadanie 
przedstawianie projektów legislacyjnych w ramach ustalania celów  
i priorytetów działań. W ten sposób  czuwa nad polityką UE i jej bu-
dżetem oraz wykonywaniem i egzekwowaniem (wraz z Trybunałem 

Sprawiedliwości) prawa europejskiego. Również KE reprezentuje 
UE na arenie międzynarodowej, np. w negocjowaniu umów han-
dlowych między UE, a państwami trzecimi. Jednak dotyczy to jedy-
nie umów, które reprezentują UE jako wszystkich zgodnych państw 
członkowskich. Pomimo iż były takie pomysły na arenie UE, to wsku-
tek braku zgody liberalizowany rynek energetyczny nie podlega 
działaniom KE w sprawie tych umów i państwa członkowskie same 
negocjują energetyczne umowy handlowe. Istotnym elementem 
działań integracyjnych z UE jest harmonizacja systemu legislacyjne-
go w różnych obszarach negocjacyjnych. System prawny UE oparty 
jest na: pierwotnych źródłach prawa (traktaty założycielskie i inne 
umowy regulujące funkcjonowanie Unii); wtórnych źródłach prawa 
jako systemie norm, które służą do przenoszenia unijnych zasad le-
gislacyjnych do systemów prawnych krajów członkowskich. Prawo 
wtórne tworzone jest przez rozporządzenia, dyrektywy, decyzje oraz 
zalecenia i opinie. Integracja z UE wymaga zidentyfikowania i prze-
zwyciężenia barier w zakresie technologii, organizacji, ekonomiki  
i uregulowań prawnych. Podstawowe przeszkody, tak merytoryczne, 
jak i formalne, występują przy harmonizacji sfery legislacyjnej, bo 
właśnie ona stwarza ramy rozwiązywania problemów na drodze do 
spójnej współpracy i realizacji celów polityki UE w państwach człon-
kowskich. Z przyczyn oczywistych dyrektywy unijne stały się podstawą 
do tworzenia krajowych uregulowań prawnych państw członkowskich 
dotyczących rynku energii. Procedurę współdecydowania w ramach 
państw członkowskich UE ukazuje rysunek 1. Występujące w ustawo-
dawstwie unijnym instrumenty prawne mają następującą specyfikę: 
1/ Dyrektywy posiadają charakter wiążący i są aktami normatywny-
mi wydawanymi przez Radę UE lub również wspólnie z Parlamentem 
Europejskim. Nie mają powszechnego charakteru obowiązywania, ale 
odnoszą się do krajów członkowskich. Dlatego dyrektywy wiążą pań-
stwa członkowskie jedynie w zakresie rezultatów, celów i terminów 
ich osiągnięcia, ale pozostawiają organom wewnętrznym państwa 
swobodę w zakresie wyboru formy i metod realizacji tych założeń. 
Państwo ma wprowadzać w życie postanowienia poprzez dowolny, 
właściwy temu państwu akt ustawowy, wykonawczy lub administra-
cyjny (http://www.pkn.pl/dyrektywy-ue 2018). Dyrektywy są czę-
sto stosowane w procesie harmonizacji prawa europejskiego oraz 
w celu ujednolicenia polityki gospodarczej państw członkowskich. 
Obywatele państwa członkowskiego mają prawo wnieść powódz-
two do sądu w przypadku nierealizowania wskazań przedstawionych  
w dyrektywach; 2/ Decyzje mają bezpośrednie zastosowanie zarów-
no do poszczególnych krajów członkowskich, jak również do firm 
i podmiotów prawnych. Decyzje są wydawane w odniesieniu do 
konkretnych podmiotów prawnych i obowiązują automatycznie, nie 
potrzebują aktów wykonawczych i są wiążące; 3/ Rozporządzenia są 
aktami obowiązującymi w całości, w każdym kraju członkowskim UE  
i mają bezpośrednią moc wiążącą, co oznacza, że nie wymagają żad-
nej transformacji na akty właściwe dla danego państwa (np. ustawy). 
Zawierają normy prawne, które obowiązują wszystkich i bezpośrednio 
w państwach członkowskich, także obywateli tych państw. Rozporzą-
dzenia dzielą się na podstawowe, które regulują sprawy zasadnicze  
i są wydawane w traktatach oraz wykonawcze, które określają sposoby 
realizacji rozporządzeń podstawowych; 4/ Zalecenia i opinie nie mają 
mocy prawnie obowiązującej. Kraje członkowskie mogą zdecydować 
się na ich zastosowanie w całości lub części bądź zupełnie odstąpić od 
ich stosowania; 5/ Zielona Księga (ang. Green Paper) w terminologii 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 4(30)/2018                                                                                                    

76

UE to dokument prezentujący stan obecny jakiegoś zagadnienia, słu-
żący procedurze konsultacyjnej pomiędzy instytucjami UE, państwami 
członkowskimi i obywatelami UE. Często Zielone Księgi (nazywane za-
łożeniami do strategii, które wymagają konsultacji) są raportem zbie-
rającym informacje na określony temat i zazwyczaj stanowią punkt 
wyjścia dla opracowania Białej Księgi (ang. White Paper) (Ogonowska 
2003); 6/ Biała Księga stanowi konkretne propozycje Komisji Euro-
pejskiej w sprawie działań UE. Jest to strategia działania UE i stanowi 
dokument wyrażający polityczną wolę, uwzględnianą przy podejmo-
waniu przyszłych decyzji, ale nie jest dokumentem prawnie wiążącym, 
tylko określającym dalsze kierunki prac legislacyjnych.

Rysunek 1. Akty prawne i procedura współdecydowania w UE

Źródło: opracowanie własne na podstawie Oniszk-Popławska 2004.

Rozwój polityki klimatyczno-energetycznej UE 
i jej główne wyzwania

Wraz z wejściem w życie Traktatu Amsterdamskiego (1999) wy-
dano strategię działań (zaleceń) do roku 2020, które jednak mają 
wpływ na politykę UE i dalsze akty prawne wydawane w zgodzie 
z tym opracowaniem. W świetle burzliwej dyskusji z wieloma od-
miennymi tezami w roku 2000 wydano Zieloną Księgę o bezpieczeń-
stwie energetycznym, która miała za zadanie wypracować kompromis 
w kwesti ach strategicznych. W wyniku licznych kwesti i do rozwiązania 
od 2000 roku wydano ogrom aktów prawnych o energii (tabela 1). 
Dodatkowo, ze względu na fundamentalne znaczenie energetyki dla 
gospodarek państw członkowskich, KE dokonuje corocznego przeglądu 
sytuacji energetycznej oraz co dwa lata aktualizuje strategiczny raport 
dotyczący energii i transportu UE w perspektywie 2030 (European 
Commission 2010). Jednak zbiór zapytań o strategię energetyczną i po-
szczególne jej elementy z roku 2000 nie przerodził się w spójną wizję 
polityki energetycznej UE i nie stworzono na tym etapie białej księgi.  
Europejska opublikowała w dniu 8 marca 2006 roku tzw. Zieloną Księ-
gę, która dotyczy stworzenia wspólnej, spójnej europejskiej polityki 
energetycznej (Powers 2012). W dokumencie tym znalazło się wezwa-
nie do zapewnienia zrównoważonego rozwoju energetyki w Europie, 

podniesienia konkurencyjności europejskiego rynku energetycznego 
(m.in. dzięki jego liberalizacji) oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
surowców energetycznych. Zielona Księga jest typowym przykładem 
kompromisowego dokumentu UE, w którym każde państwo może 
znaleźć odpowiadające mu rozwiązania.  ograniczyła się jedynie do 
sformułowania ogólnych propozycji bez nakreślania konkretnych celów 
i zaleceń. Zielona Księga miała służyć rozpoczęciu kolejnych konsultacji 
państw członkowskich i opracowaniu ram prawnych dla unijnej poli-
tyki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku. Poruszała ona szereg 
skomplikowanych i kontrowersyjnych kwesti i, między innymi: na jakim 
poziomie należy zrealizować cele w dziedzinie klimatu do 2030 roku, 
jak zapewnić spójność różnych instrumentów polityki, w jaki sposób 
zwiększyć konkurencyjność rynku energetycznego UE oraz w jaki spo-
sób uwzględnić różnice pod względem możliwości działania poszcze-
gólnych państw członkowskich.

Tabela 1. Najważniejsze akty prawne i dokumenty UE dotyczące polityki 
energetyczno-klimatycznej przyjęte w latach 2000-2006

Akty prawne i dokumenty Rok

Zielona Księga - W kierunku europejskiej strategii 
bezpieczeństwa dostaw energii 2000

Dyrektywa o promocji energii elektrycznej, wytwarzanej 
z zasobów odnawialnych (2001/77/EC) 2001

Dyrektywa o ograniczaniu emisji z wielkich obiektów spalania 
(2001/80/EC) 2001

Dyrektywa o narodowych pułapach emisji zanieczyszczeń 
(2001/87/EC) 2001

Dyrektywa o parametrach energetycznych budynków (2002/91/EC) 2002

Raport o energii i transporcie UE – trend do 2030 2003

Rozporządzenie o warunkach dostępu do sieci dla 
transgranicznej wymiany energii elektrycznej (1228/2003/EC) 2003

Dyrektywa o jednolitych zasadach wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej (2003/54/EC) 2003

Dyrektywa o jednolitych zasadach wewnętrznego rynku gazu 
ziemnego (2003/55/EC) 2003

Decyzja ustalająca szereg wskazań dla sieci transeuropejskich 
(1229/2003/EC) 2003

Decyzja przyjmująca wieloletni program działań w obszarze Inte-
ligentna energia - Europa 2003-2006, (1230/2003/EC) 2003

Raport o energii i transporcie UE – kluczowe scenariusze 2004
Dyrektywa o promowaniu energii elektrycznej wytwarzanej 
w skojarzeniu z ciepłem użytkowym (2004/8/EC) 2004

Rozporządzenie ustalające ogólne zasady udzielania wsparcia 
dla transeuropejskich sieci energetycznych (807/2004/EC) 2004

Dyrektywa o działaniach na rzecz zagwarantowania 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (2005/89/EC) 2005

Komunikat KE - Plan działania w sprawie biomasy 2005

Protokół z Kioto w sprawie zmian klimatu 2005
Zielona Księga - Na rzecz efektywności energetycznej, czyli jak 
uzyskać więcej mniejszym nakładem środków 2005

Dyrektywa o efektywności końcowego wykorzystania energii 
(2006/32/EC) 2006

Komunikat Komisji Europejskiej - Strategia UE na rzecz biopaliw 2006

Zielona Księga - Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, 
konkurencyjnej i bezpiecznej energii 2006

Źródło: opracowanie własne.

Pokazuje to skomplikowanie zagadnienia, wielopłaszczyznowość 
problemów do rozwiązania oraz konfl ikty interesów między państwa-
mi i sektorami przemysłu, które reprezentują określone źródła energii. 
Natomiast, aby zapewnić odpowiedni poziom inwestycji, który zagwa-
rantuje zrównoważony wzrost, konkurencyjne i przystępne ceny ener-
gii oraz większe bezpieczeństwo energetyczne, trzeba określać cele 
i ramy działania w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej do 
2030 roku, które nie będą ze sobą sprzeczne, a komplementarne. Rów-
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nież należy uwzględniać zmiany w sytuacji na świecie, m.in. polityczne, 
w dziedzinie energetyki, czy konsekwencje kryzysu gospodarczego, co 
zmusza do rewizji możliwych do zrealizowania celów długotermino-
wych, takich jak redukcja emisji o 80-95 procent do roku 2050 (www.
europa.eu 2018). UE nie może przyjmować zadań i celów oderwanych 
od rzeczywistości i nierealnych do zrealizowania już w momencie ich 
przyjmowania. W oficjalnych dokumentach i rozporządzeniach unij-
nych jest wiele nierealnych celów, które dodatkowo są sprzeczne  
i wykluczają się z innymi celami UE, np. osiągnięcie konkurencyjnego 
rynku energetycznego wraz z usilnym wprowadzeniem drogich rozwią-
zań dotyczących ochrony środowiska i przy wysokich podatkach, cza-
sem nawet przewyższających koszt zakupu surowców energetycznych. 
Przykład z innej dziedziny to do 2050 roku osiągnięcie liczby ofiar 
śmiertelnych w wypadkach drogowych bliskie zeru, co przyczynia się 
do niepoważnego traktowania planów i rozporządzeń unijnych. Brak 
realizacji postanowień unijnych, ich renegocjacja w terminie później-
szym oraz kreatywna statystyka państw członkowskich utwierdza w 
przekonaniu skuteczności i zasadności takich działań. W marcu 2007 
roku Parlament Europejski przyjął pakiet klimatyczno-energetyczny 
(tzw. pakiet 3 x 20%), zawierający następujące cele dla UE (http://
www.energiaisrodowisko.pl/zarzadzanie-energia-i-srodowiskiem/pa-
kiet-3-x-20 2018): zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynaj-
mniej o 20% w 2020 roku, w porównaniu do bazowego roku 1990; 
zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii 
końcowej do 20% w 2020 roku, w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu 
paliw pędnych; zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% 
do 2020 roku w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa 
i energię. Cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020 roku 
miał wzrosnąć w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie 
w tej kwestii. Natomiast bez tego porozumienia działania UE ograni-
czające emisję CO2 w skali globalnej nie mają znaczenia, gdyż ze wzglę-
du na inne państwa świata emisja ta stale rośnie. Jednocześnie ocenia 
się, że do 2030 roku zależność UE od importu energii wzrośnie z 50% 
do 65% . Zaś w przypadku surowców jak ropa i gaz zależ ność ta będzie 
jeszcze większa, z 82% do 93% i z 57% do 84% (European Commission 
2010).  Europejska powołując się na Międzynarodową Agencję Energii 
(IEA) twierdzi, że do 2030 roku światowe zapotrzebowanie na ropę 
naftową wzrośnie o 40%, co niesie ze sobą ryzyko natury politycznej  
i ekonomicznej (wzrost cen). Przyjęcie liczbowych wartości tylko dla 
jednego celu strategicznego i to tego najbardziej kontrowersyjnego  
w tzw. triadzie celów UE powoduje marginalizację pozostałych, szcze-
gólnie w momencie występowania sprzeczności pomiędzy tymi cela-
mi. Co gorsza, jak zauważa sama KE, mechanizmy zapewniania solidar-
ności między państwami członkowskimi UE w przypadku kryzysów 
energetycz nych obecnie nie funkcjonują. Opierając się na wyżej wy-
mienionych przesłankach,  zidenty fikowała trzy główne wyzwania, 
które będą czekać UE w najbliższych latach. Są to: wzrastają ca zależ-
ność UE od importu (brak bezpieczeństwa dostaw), wyższe ceny ener-
gii i wzajemna zależność państw UE pod względem energetycznym 
oraz zmiany klimatu, choć jest to sprawa kontrowersyjna zważywszy, 
iż pojawiają się tezy, że globalne zwiększenie temperatury o ok. 2-3 ºC 
jest nawet wskazane. Rozporządzenie WE nr 663/2009 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 roku ustanowiło program 
naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej na pro-
jekty w dziedzinie energetyki. Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
utworzenie europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy 

gospodarczej (EEPR) na finansowanie projektów w trzech głównych 
obszarach sektora energetycznego: infrastruktura gazowa i elektro-
energetyczna; morskiej energii wiatrowej; wychwytywanie i składowa-
nie dwutlenku węgla. Należy zwrócić uwagę, iż w projektach unijnych 
występuje wiele sprzeczności, które mogą wynikać z zapisów wspiera-
nych przez różne grupy interesów, co do źródeł energetycznych.  
W aktach prawnych i dokumentach (w teorii) dużo miejsca poświęca 
się odnawialnym źródłom energii (OZE) i wskazuje na konieczność od-
chodzenia od węgla jako surowca energetycznego odpowiedzialnego 
za emisję CO2, zaś w praktyce określa się konkretne kwoty wspierające 
czyste technologie węglowe. Zatem trzeba wskazać kompromis, który 
polega na użytkowaniu surowców energetycznych efektywnych eko-
nomicznie dla danego państwa członkowskiego w aktualnej sytuacji 
technologicznej i geograficznej wraz z możliwością wspierania zmniej-
szenia gazów cieplarnianych, czego doskonałym i przede wszystkim 
skutecznym przykładem jest technologia wychwytywania i składowa-
nia CO2. Program finansuje projekty wzajemnych połączeń następują-
cych celów: bezpieczeństwa i dywersyfikacji źródeł energii i dostaw; 
wzrost przepustowości sieci energetycznej i integracji wewnętrznego 
rynku energii; rozwój sieci i połączenia odnawialnych źródeł energii; 
niezawodności i interoperacyjności połączonych sieci energetycznych. 
W odpowiedzi na podwójny kryzys (finansowy i energetyczny), pod 
koniec 2008 roku KE przedstawiła plan naprawy gospodarczej, którego 
Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej jest 
kluczowym elementem. Zauważono, że na szerokie stosowanie OZE 
jest za wcześnie ze względu na zbyt kosztowną technologię i wynik fi-
nansowy tych inwestycji (Miciuła, Miciuła 2014). Nawet w Niemczech 
pojawiła się krytyka strategii szerokiej inwestycji w OZE. Również kry-
tycznie odniesiono się do kosztownego dla gospodarek poddania się 
wpływowi Europejskiej Partii Zielonych (http://www.infoniemcy.eu/ 
polityka/system-partyjny 2018) odpowiedzialnej za panikę związaną 
ze zmianami klimatycznymi i odchodzeniem od energii jądrowej. Rów-
nocześnie skrytykowano politykę zagraniczną UE w kwestiach energe-
tyczno-klimatycznych ze względu na brak solidarności państw człon-
kowskich i braku realizacji zewnętrznych strategicznych inwestycji in-
frastrukturalnych dla nowych kierunków dostaw źródeł energetycz-
nych. Kryzys energetyczny między Rosją a Ukrainą wykreował zupełnie 
inne podejście do celów i priorytetów w dziedzinie energetyki.  
KE ogłosiła, że priorytetem są inwestycje w sieci przesyłowe i połącze-
nia energetyczne, które zapewnią zintegrowanie rynku energii w UE  
i bezpieczeństwo energetyczne. Inwestycje oszacowano na 200 mld 
euro. Skala tych prognoz ukazuje wagę, jaką Unia zaczęła w końcu 
przywiązywać do polityki energetycznej w ramach wspólnej zgody 
państw członkowskich UE. Podkreśla to fundamentalne znaczenie źró-
deł energii dla gospodarek, ze względu na bezpośredni wpływ na ich 
konkurencyjność przez wpływ na ceny. Jednak ze względu na przyjęcie 
konkretnych wartości do osiągnięcia tylko w jednym celu to on stał się 
fundamentalny do zrealizowania, a dodatkowo wśród tych założeń 
występują sprzeczności i realizacja jednego może powodować odcho-
dzenie w innych celach, w przeciwnym kierunku (Stępień, Miciuła 
2016). KE opublikowała komunikat konsultacyjny o przyszłości procesu 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (ang. carbon capture 
and storage − CCS) w Europie. Przyjęła również sprawozdanie zawie-
rające ocenę postępów, jakich dotychczas dokonały kraje UE w reali-
zacji swoich celów w zakresie energii odnawialnej (które mają zostać 
zrealizowane do 2020 roku) oraz podsumowanie dotyczące wykorzy-
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stywanych w UE biopaliw i biopłynów. W odpowiedzi na analizy bieżą-
cej sytuacji na rynku energetycznym w UE Komisarz do spraw energii 
Günther Oettinger zapowiedział złagodzenie polityki klimatycznej UE 
i przesunięcie terminu realizacji jej założeń z roku 2020 na rok 2030 
oraz bieżącą kontrolę i ocenę zadań wraz z możliwością przesunięć dat 
realizacji lub nawet zmiany celów strategicznych (Oettinger 2011). Re-
strukturyzacja sektora energetyki przebiega dynamicznie na niespoty-
kaną do tej pory skalę w poszukiwaniu równowagi pomiędzy mecha-
nizmami rynkowymi a regulacją. Liczne dokumenty KE (tabela 2), bę-
dące wtórnymi źródłami prawa, stwarzają możliwości realizacji celów 
strategicznych UE na drodze osiągania celów cząstkowych. Zmiany 
strategicznych celów polityki klimatyczno-energetycznej, które wy-
nikają również ze zmian w sytuacji geopolitycznej, wymuszają ciągłe 
zmiany postanowień i wprowadzanie nowych rozporządzeń. Nieste-
ty nie sprzyja to szybkiemu i skutecznemu wypełnianiu postanowień 
UE i ukazuje skomplikowanie procesu współdecydowania.

Podsumowanie

 Europejska ogłosiła komunikat Energia 2020, strategia na rzecz 
konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ener-
getycznego. Ponownie wskazano na tzw. triadę celów UE w polityce 
klimatyczno-energetycznej, ale już z przesunięciem siły ciężkości na 
bezpieczeństwo dostaw energii i konkurencyjność rynku energetycz-
nego UE. Nowa strategia ma zapewnić UE zrównoważone dostawy 
energii i wspierać wzrost gospodarczy. Energia 2020 to plan redukcji 
zużycia energii, zwiększenia konkurencyjności rynkowej, zapewnie-
nia stałych dostaw energii i koordynowania negocjacji z jej dostaw-
cami oraz osiągnięcia unijnych celów w zakresie przeciwdziałania 
zmianom klimatu. Przewiduje się, że po zakończeniu recesji popyt 
na energię szybko wzrośnie. Nowa strategia ma na celu zapobiega-
nie przerwom w dostawach energii i wspieranie wzrostu gospodar-
czego, m.in. przez zwiększenie konkurencyjności i doprowadzenie do 
spadku cen surowców energetycznych. Konsekwencją dalszych prac 
nad stworzeniem warunków dla realizacji polityki energetycznej UE 
było przyjęcie przez KE Pakietu infrastrukturalnego pod nazwą: 
Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 
r. i w dalszej perspektywie – plan działania na rzecz zintegrowanej 
europejskiej sieci energetycznej. Jasne zasady w tym zakresie mają 
zagwarantować pewność inwestycji i pobudzić innowacje oraz po-
pyt na technologie niskoemisyjne, przyczyniając się tym samym do 
tworzenia bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpieczniej-
szej z punktu widzenia energii gospodarki europejskiej. Podstawą 
dla nowych ram działania będą doświadczenia związane z realizacją 
ram na okres do 2020 roku, dzięki czemu można będzie stwierdzić, 
jakie obszary wymagają udoskonalenia. Dokonanie takiego porów-
nania będzie wymagało uwzględniania zmian, jakie zaszły po 2020 
roku w systemie energetycznym i gospodarczym, jak i w sytuacji 
międzynarodowej. Brak porozumienia pomiędzy państwami człon-
kowskimi UE odnośnie strategicznych celów polityki klimatyczno-e-
nergetycznej wymusza ciągłe zmiany postanowień i nowe rozporzą-
dzenia zmieniające wcześniejsze zasady, co nie sprzyja szybkiemu  
i skutecznemu wypełnianiu postanowień unijnych. Rada Europejska 
przedstawiła ramy działania do roku 2030 w ramach noty SN 79/14 
– konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetyczne do 
roku 2030 w dniu 24 października 2014 z zastrzeżeniem możliwych 

zmian w zależności od bieżącej sytuacji, co ukazuje skomplikowanie 
zagadnienia i trudności w wypracowaniu kompromisu dla tak wielu 
różnych państw członkowskich UE. 

Tabela 2. Najważniejsze akty prawne i dokumenty UE dotyczące polityki 
energetyczno-klimatycznej przyjęte w latach 2007-2018

Akty prawne i dokumenty Rok 

Komunikat Komisji Europejskiej – Europejska Polityka Energe-
tyczna, COM(2007) 1 wersja ostateczna, 2007 2007

Zielona Księga: Instrumenty rynkowe na potrzeby polityki  
w zakresie ochrony środowiska i w dziedzinach pokrewnych, 
COM(2007) 140, marzec 2007

2007

Komunikat Komisji – Europejski Strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (Plan EPSTE). Droga do niskoemisyj-
nych technologii przyszłości, COM(2007) 723, 2007

2007

Dyrektywa w sprawie czystszego powietrza dla Europy (CAFE) 
Dyrektywa 2008/50/WE 2008

Komunika Komisji Europejskiej – Efektywność energetyczna re-
alizacja celu 20%, COM (2008) 772, 2008 2008

Dyrektywa 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią 2009

Dyrektywa 2009/29/WE w sprawie handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych 2009

Dyrektywa 2009/28/WE w spr. promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych, ustanawiająca cel 20% udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w podziale na państwa członkowskie

2009

Biała Księga: Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy 
działania, COM(2009), 147, kwiecień 2009 2009

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE  
w sprawie emisji przemysłowych (tzw. „Dyrektywa IED”) 2010

Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków 2010

Komunikat Komisji Europejskiej – Energy 2020, COM (2010) 639 2010
Biała księga: Plan utworzenia jednolitego obszaru transportowe-
go – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i energooszczęd-
nego systemu transportu, COM(2011)144, marzec 2011

2011

Zielona Księga: Oświetlenie przyszłości – przyspieszenie wdra-
żania innowacyjnych technologii oświetleniowych, COM(2011) 
889, grudzień 2011

2011

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 
25 października 2012 w sprawie efektywności energetycznej, 
zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE

2012

Zielona Księga: Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do 
roku 2030, COM(2013) 169, marzec 2013 2013

Raport KE – Plan implementacji europejskich projektów infra-
strukturalnych w energetyce, COM (2013) 791, 2013 2013

Komunikat Komisji Europejskiej – European Energy Security 
Strategy, COM(2014) 330 final, maj 2014 2014

Rada Europejska – Konkluzje w sprawie ram polityki klimatycz-
no-energetyczne do roku 2030, SN 79/14, 24 październik 2014 2014

Strategia na rzecz Unii Energetycznej 2015
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplar-
nianych – EU ETS 2015

Ocena wariantów polityki w zakresie przeglądu dyrektywy 
2010/31 / UE 2016

Identyfikacja przyszłych sieci infrastruktury CO2 2016
Podstawowe badania środowiskowe w zakresie rozwoju OZE, 
magazynów energii i siatki energetycznej 2017

Sektor energetyczny jako jeden z filarów wzrostu, konkuren-
cyjności i rozwoju dla nowoczesnych gospodarek. Energia UE  
w liczbach

2017

Rola transeuropejskiej infrastruktury gazowej w świetle celów 
dekarbonizacji 2017

Czysta energia dla wszystkich Europejczyków 2018
Nowe przepisy dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, efek-
tywności energetycznej i zarządzania 2018

Unijna strategia niskoemisyjnego rozwoju do 2050 2018

Źródło: opracowanie własne.
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