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Bezpiecze stwo energetyczne Unii Europejskiej 

Zaopatrzenie w energi  poszczególnych pa stw i organizacji mi dzynaro-

dowych odgrywa istotn  rol  dla rozwoju gospodarczego. Energia jest specy-

ficznym dobrem i dost p do niej musi by  nieprzerwany. Dobrze rozwijaj ca si  

gospodarka jest fundamentem, w oparciu o który funkcjonuje system polityczny. 

Patrz c na rozwój sytuacji politycznej na prze omie XX i XXI w., wida  coraz 

wi ksze zainteresowanie problematyk  bezpiecze stwa energetycznego. Sprze-

da  posiadanych surowców energetycznych jest bod cem do rozwoju gospo-

darczego i stanowi filar politycznego znaczenia. Zwi kszenie znaczenia tematy-

ki bezpiecze stwa energetycznego zwi zane jest z powtarzaj cymi si  kryzysa-

mi gazowymi i naftowymi mi dzy Rosj  a Ukrain  i Bia orusi , wspó prac  

energetyczn  mi dzy Niemcami a Rosj , napi ciami i konfliktami w rejonie Za-

toki Perskiej, podejmowaniem przez Chiny stara  o pozyskanie nowych dostaw-

ców ropy naftowej w Afryce i Azji1. Dostarczenie odpowiedniej ilo ci energii 

dla gospodarki sta o si  warto ci  gospodarcz . 

Parz c na rozwój gospodarczy pa stw,  wida , e coraz mniejsze znaczenie 

dla wymiany mi dzynarodowej maj  bogactwa naturalne. Wyj tek stanowi ropa 

naftowa i gaz ziemny. Bogactwa te decyduj  o bezpiecze stwie energetycznym. 

Poj cie bezpiecze stwa energetycznego 

Poj cie bezpiecze stwa oznacza stan niezagro enia, pewno ci oraz pokoju2. 

Jest to równie  stan pewno ci istnienia pa stw i ludzi w wymiarze podmioto-

wym, przedmiotowym i procesualnym3. 

                                                 
1  P. Czerpak, Bezpiecze stwo energetyczne, [w:] Bezpiecze stwo mi dzynarodowe. Teoria i prak- 

tyka, red. K. ukrowska, M. Gr cik, SGH, Warszawa 2006, s. 121. 
2  H. Zgó kowska, Praktyczny s ownik wspó czesnej polszczyzny, Pozna  1995, s. 128. 
3  J. Kuku ka, Narodziny nowych koncepcji bezpiecze stwa, [w:] Bezpiecze stwo mi dzynarodo-

we..., s. 40–41. 
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Bezpiecze stwo jest jedn  z wa niejszych sfer aktywno ci pa stwa. Jednym 

z efektów wyodr bniania si  nowych aspektów bezpiecze stwa jest bezpiecze -

stwo energetyczne. Zapewnienie bezpiecze stwa energetycznego nale y do stra-

tegicznych zada  pa stwa i jest wyznacznikiem skuteczno ci jego dzia a .  

Wspó cze nie stosunki gospodarcze oraz zwi zane z tym interesy poszcze-

gólnych pa stw s  ci le zwi zane z polityk  mi dzynarodow . Czynnik eko-

nomiczny, tworz c materialne podstawy rozwoju i funkcjonowania pa stw, staje 

si  istotnym elementem ich bezpiecze stwa narodowego. Podstawowym sk ad-

nikiem bezpiecze stwa gospodarczego jest bezpiecze stwo energetyczne. Obec-

nie staje si  ono najwa niejsz  cz ci  gospodarki.  

Bezpiecze stwo energetyczne zawsze wzbudza o du e zainteresowanie ze strony 

polityki, a przede wszystkim gospodarki. Ze wzgl du na nasilenie si  wielu zagro e  

w tym zakresie jej znaczenie wzros o jeszcze bardziej od pocz tku XXI wieku.  

Czym jest bezpiecze stwo energetyczne? Trudno dzisiaj stworzy  jedno-

znaczn  definicj  tego poj cia. Ustawa o prawie energetycznym z 1997 roku de-

finiuje bezpiecze stwo energetyczne jako stan gospodarki i perspektywicznego 

zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energi  w sposób technicznie i ekono-

micznie uzasadniony, przy zachowaniu wymaga  ochrony rodowiska4.  

Wed ug P. Czerpaka, poj cie bezpiecze stwa energetycznego jest zwi zane 

z polityk  trwa ego rozwoju, czynnikami ekonomicznymi, rozwojem rynków 

energetycznych oraz spo eczno-ekonomicznymi zmianami w transporcie czy 

technologiach informatycznych. Bezpiecze stwo energetyczne lub bezpiecze -

stwo dostaw energii mo na zdefiniowa  jako dost pno  energii w ka dym cza-

sie, w ró nych formach, w wystarczaj cej ilo ci i po rozs dnej cenie lub cenie 

mo liwej do zap acenia. Bezpiecze stwo ma charakter:  

— wewn trzny (zrównowa enie popytu i poda y, z uwzgl dnieniem rodowi-

ska, konsumentów oraz politycznych i ekonomicznych wymogów),  

— zewn trzny (zape nienie luki wynikaj cej z ró nicy mi dzy krajow  produk-

cj  a krajowymi potrzebami)5. 

Bezpiecze stwo energetyczne to bezpiecze stwo okre laj ce odpowiedni 

stan techniczny maj tku wytwórczego, przesy owego i dystrybucyjnego, zapew-

niaj cy zg aszane przez odbiorców zapotrzebowanie na energi  elektryczn 6. 

W dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2025 r. bezpiecze stwo 

energetyczne jest rozumiane jako stan  gospodarki umo liwiaj cy pokrycie bie-

cego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energi , 

w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego 

oddzia ywania sektora energii na rodowisko i warunki ycia spo ecze stwa7.  

                                                 
4  Prawo energetyczne, Dz. U. 2006, nr 89, poz. 625, ze zm. 
5 P. Czerpak, Bezpiecze stwo..., s. 122. 
6  Program dla elektroenergetyki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006, s. 6. 
7  Polityka energetyczna Polski do 2025 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Zespó  do spraw 

Polityki Energetycznej, Warszawa 2004, s. 6. 
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Patrz c na definicj  bezpiecze stwa narodowego w oparciu o Zielon  Ksi -

g , mo emy mówi  o jej dwóch aspektach. Pierwszy mówi, e bezpiecze stwo 

energetyczne nale y rozumie  jako fizyczne bezpiecze stwo infrastruktury po-

legaj ce na zapobieganiu i eliminowaniu uszkodze  i awarii. Natomiast bezpie-

cze stwo zaopatrzenia w energi , które mo na osi gn  za pomoc  zmniejszenia 

popytu, zró nicowania form energii, zró nicowania róde  i dostaw energii przy- 

wo onej, stanowi drugi aspekt definicji opartej na Zielonej Ksi dze8. W USA 

bezpiecze stwo energetyczne to ci g a zdolno  pa stwa do utrzymania swego 

funkcjonowania bez powa nych zaburze 9.  

Komisja Europejska definiuje bezpiecze stwo energetyczne jako bezpie-

cze stwo dostaw. Rozumiane ono jest jako nieprzerwana, rzeczywista dost p-

no  do rynku produktów energetycznych, po cenie akceptowalnej przez 

wszystkich konsumentów, z uwzgl dnieniem wp ywu podejmowanych dzia a  

na rodowisko naturalne. 

Szeroko rozumiane bezpiecze stwo energetyczne mo e by  definiowane ja-

ko  bezpiecze stwo paliwowo-surowcowe, czyli stan umo liwiaj cy bie ce po-

krycie zapotrzebowania odbiorców na surowce energetyczne i paliwa z nich wy-

twarzane w okre lonej ilo ci, jako ci, czasie dostawy i przy akceptowanej cenie, 

co ma umo liwi  prawid owe funkcjonowanie gospodarki10. 

Aspekty bezpiecze stwa energetycznego 

Funkcjonowanie gospodarki danego pa stwa jest uzale nione od sprawnie 

funkcjonuj cego sektora energetycznego. Ma on charakter strategiczny. W sze-

rokim znaczeniu przez sektor energetyczny rozumie si  procesy wytwarzania 

energii, pozyskiwania róde  energii, jak równie  dostarczanie jej do odbiorców 

finalnych, przemys owych i komunalnych. W sze ujecie energetyki obejmuje 

dwa sektory: sektor wytwarzania energii obejmuj cy produkcj  energii elek-

trycznej i cieplnej oraz sektor dostarczania energii do odbiorców. Na sektor do-

starczania energii sk ada si  dzia alno  sieciowa, polegaj ca na dostarczaniu 

energii za pomoc  sieci przemys owych i dystrybucyjnych, oraz handlowa pole-

gaj ca na sprzeda y energii11. 

                                                 
8  Zielona Ksi ga. Europejska strategia na rzecz zrównowa onej, konkurencyjnej i bezpiecznej 

energii,  Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006, s. 9, 22. 
9  A. Szcze niak, Bezpiecze stwo energetyczne. Globalne wyzwania, cz. 1, s. 2, www.szczesniak.pl, 

[stan z 10.07.2010]. 
10  Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post -

powania w sytuacjach zagro enia bezpiecze stwa paliwowego pa stwa i zak óce  na rynku 

naftowym, Dz. U. 2007, nr 52, poz. 343. 
11  T. Skoczny, Energetyka, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne polityki, red. J. Barcz, 

Prawo i Praktyka Gospodarcza,  Warszawa 2005, s. 710. 
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Obecnie bezpiecze stwo energetyczne mo na rozpatrywa  w trzech aspek-

tach: podmiotowym, przedmiotowym i przestrzennym.  Pierwszy z nich – pod-

miotowy – dotyczy pewno ci przetrwania i istnienia poszczególnych podmio-

tów, w tym przede wszystkim podmiotów gospodarczych. Kolejny aspekt – 

przedmiotowy – wi e si  z okre leniem obszaru zjawisk, które mog  stanowi  

zagro enie. Wymiar przedmiotowy okre la list  elementów podlegaj cych och- 

ronie, czyli rodzaje bezpiecze stwa.  Najwa niejsze  aspekty bezpiecze stwa ener- 

getycznego przedmiotowego zwi zane s  z bezpiecze stwem politycznym, eko-

nomicznym, militarnym (wojskowym) i  ekologicznym.   Bezpiecze stwo w aspek-

cie przestrzennym pozwala na wskazanie aspektów, które nale y rozpatrywa  

w odniesieniu do sytuacji ca ego wiata, kontynentu czy pa stwa.  

Najwa niejszym aspektem przedmiotowym jest bezpiecze stwo ekonomicz-

ne warunkuj ce generowanie zysków i oszcz dno ci obywateli. Bezpiecze stwo 

ekonomiczne uwarunkowane bezpiecze stwem energetycznym wywiera du y 

wp yw  na bezpiecze stwo pa stwa. Zamo ny obywatel i wysoki rozwój gospo-

darki stwarzaj  mo liwo ci realizacji wszystkich celów pa stwa. Aspekt eko-

nomiczny bezpiecze stwa energetycznego zwi zany jest  z kosztami wytwarza-

nia energii oraz pozyskiwaniem jej no ników. Generalnie nale y stwierdzi , e 

im wy szy poziom bezpiecze stwa energetycznego, tym bardziej stabilny stan 

gospodarki. Podstawowe czynniki warunkuj ce t  zale no  to:  

— odpowiednie zró nicowanie struktury no ników energii tworz cych krajowy 

bilans paliwowy; 

— w a ciwy stopie  zrównowa enia popytu i poda y na energi  i paliwa  

(z uwzgl dnieniem elementów strukturalnych i przewidywanego poziomu cen); 

— zadowalaj cy stopie  dywersyfikacji róde  dostaw przy uzasadnionym po-

ziomie kosztów; 

— nale yty stan techniczny i wysoka sprawno  urz dze  i instalacji, w których 

nast puje przemiana energetyczna no ników energii, oraz systemów przesy-

owych, transportowych i dystrybucyjnych paliw i energii; 

— odpowiednio wysoki stan zapasów paliw, w ilo ci zapewniaj cej ci g o  

dostaw do odbiorców; 

— w a ciwe warunki ekonomiczne funkcjonowania przedsi biorstw energe-

tycznych i ich zadowalaj ce wyniki finansowe; 

— dobra kondycja ekonomiczno-finansowa odbiorców paliw i energii; 

— wysoki poziom regionalnego bezpiecze stwa energetycznego, czyli zdolno  

do zaspokojenia potrzeb energetycznych na poziomie spo eczno ci lokalnych.  

Do podstawowych czynników wp ywaj cych na stan bezpiecze stwa ener-

getycznego zaliczamy: 

— warunki klimatyczne, 

— po o enie geograficzne pa stwa (blisko  lub oddalenie od zewn trznych 

z ó  surowców energetycznych, szlaków transportowych, dost pnych wy-

brze y  morskich), 
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— otoczenie mi dzynarodowe zwi zane z relacjami s siedzkimi, 

— wielko  potencja u rodzimych róde  energii, 

— potencja  ekonomiczny i produkcyjny rodzimego sektora paliwowo-ener- 

getycznego, 

— stan techniczny i form  w asno ci systemu zaopatrzenia w surowce energe-

tyczne, 

— mo liwo ci  magazynowania paliw i surowców energetycznych, 

— lokalizacj  i stopie  dywersyfikacji i wykorzystania krajowych i zagranicz-

nych róde  zaopatrzenia (gaz ziemny i ropa naftowa), 

— zró nicowanie bazy paliwowej dla elektroenergetyki i ciep ownictwa, 

— stopie  rozwoju i przepustowo ci krajowych i mi dzynarodowych po cze  

systemów energetycznych (elektroenergetycznego, gazowego i naftowego), 

— stopie  regulacji rynku12. 

Podstawowe zagro enia zwi zane z bezpiecze stwem  energetycznym to: 

— fizyczne, dotycz ce krótkoterminowych lub trwa ych przerw w dostawach 

energii z jednego ród a lub jednego regionu, 

— ekonomiczne, zwi zane z zale no ci  od cen, 

— inne, do których mo emy zaliczy  wysokie wymogi zwi zane z ochron  

rodowiska, wp ywaj ce na produkcj , zu ycie i dostawy ropy13. 

Poj cie bezpiecze stwa energetycznego zale y od prawid owo prowadzonej 

polityki w zakresie bezpiecze stwa energetycznego. Podmiotem odpowiadaj -

cym za podejmowanie dzia a  zwi zanych z bezpiecze stwem energetycznym 

jest pa stwo.  

Kwestia bezpiecze stwa energetycznego 

w traktacie z Maastricht 

Bezpiecze stwo energetyczne obok konkurencyjno ci i ochrony rodowiska 

jest jednym z trzech priorytetów polityki energetycznej Unii Europejskiej. Jak 

do tej pory, pojawienie si  ka dej nowej inicjatywy dotycz cej bezpiecze stwa 

energetycznego Unii przegrywa o z narodowym protekcjonizmem. Pocz tki 

tworzenia polityki energetycznej Wspólnot si gaj  1952 roku, kiedy to powo a-

no do ycia Europejsk  Wspólnot  W gla i Stali. Jednym z celów, jaki przy-

wieca  sygnatariuszom, by o stworzenie wspólnego rynku w gla i stali. Mia o 

si  to przyczyni  do  zniesienia wszelkich barier ograniczaj cych handel w glem 

i stal  w obr bie krajów Wspólnoty, co w konsekwencji mia o spowodowa  

wzrost konkurencji w tym sektorze.  

                                                 
12  M. Sienkiewicz, Poj cie  bezpiecze stwa energetycznego pa stwa – problemy definicyjne, „Ra-

cja stanu. Studia i materia y”, 2008, nr 1(3), s. 15–16. 
13  P. Czerpak, Bezpiecze stwo..., s. 122. 
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Utworzenie w 1957 roku Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euro-

atom) by o kolejn  inicjatyw   w sferze energetyki. Stworzenie tej organizacji 

mia o na celu wspieranie i rozwój przemys u atomowego oraz w czenie si  do 

rywalizacji ameryka sko-radzieckiej w dziedzinie energetyki atomowej. Dzia a-

nia podejmowane w latach 70. XX wieku w dziedzinie energetyki tak naprawd  

nie by y przejawem prowadzenia polityki energetycznej, lecz reakcj  na  kryzy-

sy naftowe.  

Jednolity Akt Europejski, który wszed  w ycie w 1987 roku, na nowo zde-

finiowa  podstawowy cel integracyjny. Mia o nim by  stworzenie do 1992 roku 

rynku wewn trznego, co da o podstawy do budowy wewn trznego rynku ener-

getycznego14. 

Próby stworzenia wspólnej polityki bezpiecze stwa energetycznego zosta y 

równie  uj te w traktacie z Maastricht. Klauzula solidarno ci energetycznej, za-

warta w artykule 122 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (nowa nazwa 

traktatu ustanawiaj cego Wspólnoty Europejskie), mówi, e: 

1. Bez uszczerbku dla innych procedur przewidzianych w Traktatach, Rada, na 

wniosek Komisji, mo e postanowi , w duchu solidarno ci mi dzy Pa stwa-

mi Cz onkowskimi, o rodkach stosownych do sytuacji gospodarczej, w szcze- 

gólno ci w przypadku wyst pienia powa nych trudno ci w zaopatrzeniu 

w niektóre produkty, zw aszcza w obszarze energii.  

2. W przypadku gdy Pa stwo Cz onkowskie ma trudno ci lub jest istotnie za-

gro one powa nymi trudno ciami z racji kl sk ywio owych lub nadzwy-

czajnych okoliczno ci pozostaj cych poza jego kontrol , Rada, na wniosek 

Komisji, mo e przyzna  danemu Pa stwu Cz onkowskiemu, pod pewnymi 

warunkami, pomoc finansow  Unii. Przewodnicz cy Rady informuje Parla-

ment Europejski o podj tej decyzji15. 

Jako cel ogólny Traktat wyznaczy  utworzenie jednolitego rynku energii 

w ramach jednolitego rynku wewn trznego, który zapewni by swobodny prze-

p yw towarów, osób, us ug i kapita u. Zgodnie z postanowieniami Traktatu poli-

tyka ta ma by  realizowana poprzez: 

— eliminacj  ogranicze  ilo ciowych w celu zapewnienia swobodnej wymiany 

energii, eliminacj  dyskryminacji pomi dzy eksporterami we Wspólnocie 

w zakresie zaopatrzenia i zbytu, 

— zasad  swobody i swobodnego przep ywu us ug w odniesieniu do spó ek 

energetycznych i wiadcz cych us ugi w krajach Wspólnoty, 

— zasady konkurencji zapewniaj ce jednakow  p aszczyzn  dla konkurencji, 

— harmonizacj  prawa, która ma zapewni  swobodny przep yw towarów i us ug 

oraz eliminacj  zniekszta ce  konkurencji; 

                                                 
14  T. Skoczny, Energetyka…, s. 710. 
15  Wersja skonsolidowana „Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”, Dz. U. UE, C 115/49, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:PL:PDF, 

[stan z 16.09.2010.] 
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— normalizacj , stanowi c  strategiczny instrument okre laj cy integracj  

przemys ow  i gospodarcz , która w dziedzinie energii obejmuje wytwarza-

nie i przesy  energii elektrycznej, sektor ropy naftowej, zaopatrzenie w gaz, 

odnawialne ród a energii. 

Wspó czesny etap polityki energetycznej jest zwi zany z postanowieniami 

szczytu Unii Europejskiej w Lizbonie, z marca 2000 roku. Najwa niejszym ce-

lem utworzonej Strategii Lizbo skiej by o osi gni cie przez UE do 2010 roku 

pozycji najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki wiata. Mimo te-

go, e w pierwotnych dokumentach Strategii Lizbo skiej nie uwzgl dniono 

energetyki, to jej ogromne znaczenie dla konkurencyjno ci ca ej gospodarki 

unijnej spowodowa o, i  na szczycie w Sztokholmie, w Barcelonie i  w Brukseli 

(odpowiednio w: 2001, 2002, 2003) podj to decyzje zwi zane z otwarciem si  

krajowych rynków na konkurencj  oraz zwi kszeniem mi dzynarodowego, we-

wn trznego handlu energi 16. 

Zielona Ksi ga: Europejska strategia na rzecz zrównowa onej, 

konkurencyjnej i bezpiecznej energii 

Dyskusja dotycz ca przysz o ci bezpiecze stwa energetycznego Unii Euro-

pejskiej zosta a zapocz tkowana przez przyj cie przez Komisj  Europejsk  

w dniu 8 marca 2006 roku dokumentu: Zielona Ksi ga. Europejska strategia na 

rzecz zrównowa onej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii17. W ten sposób Ko-

misja Europejska rozpocz a  prób  przezwyci enia narodowych partykulary-

zmów w celu lepszego zabezpieczenia interesu energetycznego ca ej Unii. 

W dokumencie tym Unia wskazuje na pilne potrzeby inwestycyjne zwi zane 

z zaspokojeniem zapotrzebowania na energi  i wymian  starzej cej si  infra-

struktury.  Koszt tych inwestycji w ci gu 20 lat wyniesie oko o jednego tryliona 

euro. Dokument stwierdza równie , e wzrasta ci gle uzale nienie od importu. 

Do zmniejszenia importu mo e si  przyczyni  wg dokumentu wi ksza konku-

rencyjno  energii ze róde  wewn trznych. Je li tak si  nie stanie, to w ci gu 20 

lub 30 lat 70% zapotrzebowania Unii Europejskiej na energi  b dzie pokrywane 

z importu, w porównaniu do dzisiejszych 50%. W obecnej chwili rezerwy do-

stawcze s  skoncentrowane w kilku krajach. Dostawcami 50% konsumpcji gazu 

w UE s : Rosja, Norwegia i Algieria. W przypadku utrzymania si  obecnego 

trendu przywóz gazu wzro nie o 80% do 2030 roku.  

                                                 
16  A. Pach-Gurgul, Jednolity Rynek Energii Elektrycznej i bezpiecze stwo energetyczne Europy, 

[w:] Gospodarka wiatowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, red. S. Mikla-

szewski, E. Molendowski, Warszawa 2009, s. 323. 
17  Zielona Ksi ga. Europejska strategia na rzecz zrównowa onej, konkurencyjnej i bezpiecznej 

energii, Bruksela, 08.03.2006 KOM(2006)105 [SEK(2006)  317], [stan z 12.03.2010]. 
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Dokument mówi równie , e zmianie ulegaj  ceny ropy naftowej i gazu. S  

to niestety tendencje wzrostowe, co powoduje trudn  sytuacj  dla konsumentów. 

Powodem tego jest globalny wzrost zu ycia ropy naftowej o 20%. Przewiduje 

si , e wiatowe zapotrzebowanie na rop  b dzie wzrasta  co roku w tempie 

1,6%. Obecnie UE to drugi co do wielko ci rynek energii na wiecie, licz cy 

ponad 450 mln konsumentów. Wzrastaj ce ceny ropy i gazu mog  spowodowa  

wi ksz  oszcz dno  wykorzystania energii i wprowadzenie innowacji.  

W wyniku dynamicznego rozwoju gospodarki wzrasta zapotrzebowanie na 

energi  i emisj  dwutlenku w gla. Szacuje si , e do 2030 roku zapotrzebowanie 

to wzro nie o oko o 60%.  

W obecnej chwili Europa nie stworzy a w pe ni konkurencyjnych wewn trz-

nych rynków energii. Aby to osi gn , nale y rozwija  mi dzypo czenia, stwo-

rzy  ramy prawne i regulacyjne oraz dokona  konsolidacji sektora energetycz-

nego, bior c pod uwag  sytuacj  na rynku. Polityka bezpiecze stwa energetycz-

nego Unii Europejskiej przedstawiona w Zielonej Ksi dze powinna mie  nast -

puj ce cele:  

1. Trwa o : rozwój konkurencyjnych róde  energii odnawialnej oraz innych 

róde  i no ników energii niskoemisyjnej, w szczególno ci alternatywnych 

paliw wykorzystywanych w transporcie; ograniczanie popytu na energi  w 

Europie; kierowanie ogólno wiatowymi staraniami w celu powstrzymania 

zmian klimatycznych oraz poprawy jako ci lokalnego powietrza. 

2. Konkurencyjno ; zapewnienie, e otwarcie rynku energii b dzie korzystne 

dla konsumentów oraz gospodarki w ca o ci, jednocze nie zach caj ce do 

inwestycji w produkcj  czystej energii oraz do racjonalnego wykorzystywa-

nia energii; agodzenie wp ywu wzrostu mi dzynarodowych cen energii na 

gospodark  UE i jej obywateli; utrzymanie Europy w czo ówce rozwoju 

technologii energetycznych. 

3. Bezpiecze stwo zaopatrzenia w energi : zaj cie si  kwesti  rosn cej zale -

no ci UE od przywozu energii, poprzez podej cie zintegrowane – zmniej-

szenie popytu, zró nicowanie form energii w UE poprzez zwi kszenie wy-

korzystania konkurencyjnej energii w asnej oraz odnawialnej, zró nicowanie 

róde  i sposobów dostaw energii przywo onej;  stworzenie ram zach caj -

cych do inwestycji adekwatnych do rosn cego popytu na energi ; lepsze 

przygotowanie UE do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych; poprawa 

warunków dla przedsi biorstw europejskich staraj cych si  o dost p do za-

sobów ogólno wiatowych; zapewnienie wszystkim obywatelom i przedsi -

biorstwom dost pu do energii18. 

Do osi gni cia tych celów Komisja Europejska proponuje: 

— stworzenie wewn trznego rynku energii i gazu; 

                                                 
18  Ibidem. 
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— zapewnienie bezpiecze stwa dostaw i solidarno  mi dzy pa stwami cz on-

kowskimi;  

— rozpocz cie prawdziwej dyskusji o zasi gu wspólnotowym nad ród ami 

energii; 

— stawienie czo a wyzwaniom zwi zanym ze zmianami klimatycznymi w spo-

sób zgodny z celami Strategii Lizbo skiej; 

— opracowane strategicznego planu technologii energetycznych, w najlepszy 

sposób wykorzystuj cego zasoby Europy; 

— stworzenie wspólnej zewn trznej polityki energetycznej, przewiduj cej mi -

dzy innymi nowe strategiczne partnerstwo z Rosj  oraz stworzenie paneuro-

pejskiego traktatu wspólnoty energetycznej19. 

Bezpiecze stwo energetyczne w traktacie lizbo skim 

Obecnie bezpiecze stwo energetyczne, obok konkurencyjno ci  i ochrony ro-

dowiska, jest jednym z trzech priorytetów polityki energetycznej Unii Europej-

skiej. Dzia ania zwi zane z zapewnieniem dostaw surowców energetycznych mu-

sz  uwzgl dnia  pozosta e dwa priorytety. Ostatnio prezentowane stanowisko 

Komisji Europejskiej dotycz ce bezpiecze stwa energetycznego znajduje od-

zwierciedlenie w traktacie lizbo skim podpisanym 13 grudnia 2007 roku. Znajdu-

je si  tam odr bny rozdzia  po wi cony energii – Tytu  XX. Energetyka (art. 176). 

W momencie wej cia w ycie traktatu lizbo skiego 1 grudnia 2009 roku Unia Eu-

ropejska uzyska a formalne kompetencje do prowadzenia polityki energetycznej 

na szczeblu wspólnotowym. Polityka ta ma za zadanie zapewni  bezpiecze stwo 

energetyczne przez stworzenie wspólnego rynku energii z poszanowaniem zasad 

zrównowa onego rozwoju oraz z uwzgl dnieniem polityki krajowej. Wprowadze-

nie odwo ania do solidarno ci pomi dzy pa stwami cz onkowskimi w dziedzinie 

bezpiecze stwa energetycznego zosta o wprowadzone z inicjatywy Litwy i Polski.  

Artyku  176a traktatu lizbo skiego mówi, e: 

1.  W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewn trznego oraz 

z uwzgl dnieniem potrzeby i poprawy rodowiska naturalnego, polityka Unii 

w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarno ci mi dzy Pa stwa-

mi Cz onkowskimi: 

a)  zapewnienie funkcjonowania rynku energii; 

b)  zapewnienie bezpiecze stwa dostaw energii w Unii; 

c)  wspieranie efektywno ci energetycznej i oszcz dno ci energii, jak rów-

nie  rozwoju nowych i odnawialnych form energii; 

d)  wspieranie wzajemnych po cze  mi dzy sieciami energii. 

                                                 
19  M.J. Tomaszyk, Bezpiecze stwo energetyczne Unii Europejskiej – trwa o , konkurencyjno  

i bezpiecze stwo zaopatrzenia w energi , „Przegl d Politologiczny” 2008, nr 2, s. 114. 
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2.  Bez uszczerbku dla stosowania innych postanowie  Traktatów, Parlament 

Europejski i Rada, stanowi c zgodnie ze zwyk  procedur  prawodawcz , 

ustanawiaj  rodki niezb dne do osi gni cia celów, o których mowa w ust -

pie 1. rodki te s  przyjmowane po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno- 

-Spo ecznym i Komitetem Regionów. Nie naruszaj  one prawa Pa stwa 

Cz onkowskiego do okre lenia warunków wykorzystania jego zasobów ener-

getycznych, wyboru mi dzy ró nymi ród ami energii i ogólnej struktury jego 

zaopatrzenia w energi , bez uszczerbku dla artyku u 175 ust p 2 litera c. 

3.  Na zasadzie odst pstwa od ust pu 2, Rada, stanowi c zgodnie ze specjaln  

procedur  prawodawcz , jednomy lnie i po konsultacji z Parlamentem Eu-

ropejskim, ustanawia rodki, o których mowa w tym ust pie, je eli maj  one 

g ównie charakter fiskalny20. 

Bezpiecze stwo energetyczne nowych pa stw UE 

Mimo podj tych dzia a  nie dosz o do opracowania wspólnej polityki bez-

piecze stwa energetycznego, poniewa  za ka dym razem zwyci a  narodowy 

protekcjonizm. Ka da polityka prowadzona przez pa stwa narodowe zale y od 

czynników zewn trznych, a przede wszystkim od zmian zachodz cych na rynku 

ropy naftowej oraz post pu technicznego, który umo liwia pozyskanie energii 

z innych róde  ni  tradycyjne no niki energii. Najwa niejsze czynniki warunku-

j ce bezpiecze stwo energetyczne Unii Europejskiej to cena ropy naftowej i ga-

zu ziemnego oraz coraz wi ksze uzale nienie od ich importu, post puj ca de-

gradacja rodowiska naturalnego, rosn ce zapotrzebowanie na energi , jak rów-

nie  poprawa  konkurencyjno ci gospodarki europejskiej21.  

Popraw  sytuacji mo na osi gn  przez popraw  energoch onno ci poszcze-

gólnych gospodarek tworz cych Uni  Europejsk , w szczególno ci 10 pa stw, 

które w 2004 roku do niej wst pi y. Ma to szczególne znaczenie, poniewa  

energoch onno , czyli zu ycie energii pierwotnej na jednostk  PKB, gospoda-

rek 10 nowych pa stw cz onkowskich jest rednio ponad trzykrotnie wy sza ni  

w krajach Pi tnastki22. Energoch onno  tych gospodarek od pocz tku lat 90. 

uleg a obni eniu z poziomu ok. 1300–1400 kgoe/1000 euro do poziomu 714 

kgoe/1000 euro PKB (1995) w 2005 roku. Natomiast rednia krajów Pi tnastki 

wynosi 185 kgoe/1000 euro PKB (1995) w 2005 roku. Najbardziej energoch on-

n  gospodark  jest gospodarka Bu garii (1582 kgoe/1000 euro) i Rumunii (1165 

kgoe/1000 euro). S owenia to z kolei kraj, który charakteryzuje si  najmniejsz  

energoch onno ci  (320 kgoe/1000 euro). Dla porównania  energoch onno  

                                                 
20  Traktat lizbo ski, Dz. U. UE, C 306, 17.12.2007. 
21  . Jaworski, Strategiczne kierunki polityki energetycznej nowych pa stw Unii Europejskiej, 

„Wspólnoty Europejskie”, stycze /luty 2008, nr 1 (188), s. 35–39. 
22  Ibidem, s. 35. 



 Bezpiecze stwo energetyczne Unii Europejskiej 45 

polskiej gospodarki wynosi 585 kgoe/1000 euro i jest nieco ni sza ni  rednia 

unijnej Dziesi tki (wykres 1). 

Pa stwa UE-10 w du ym stopniu s  uzale nione od importu ropy naftowej  

i gazu ziemnego. Zwi zane jest to przede  wszystkim z ma  ilo ci  tych surow-

ców w tych krajach. Najmniejsz  zale no  importow  wykazuje Rumunia.  

W przypadku importu gazu ziemnego jest to uzale nienie w wysoko ci 30,2%,  

a w przypadku ropy naftowej 41,4%. W przypadku pi ciu krajów: Czech, Esto-

nii, otwy, S owenii i S owacji, ta zale no  wynosi prawie 100%. Uzale nienie 

Polski od importu jest mniejsze w przypadku gazu ziemnego i wynosi 68,7%,  

a w przypadku ropy naftowej wynosi 96,3%. Zale no  importowa krajów UE-15 

wynosi odpowiednio 81,6% dla ropy naftowej i 55,4% dla gazu ziemnego. Zja-

wisko zale no ci importowej w przypadku unijnej Dziesi tki najprawdopodob-

niej b dzie dalej si  pog bia .  

 

Wykres 1. Energoch onno  gospodarek 10 nowych pa stw cz onkowskich UE w porównaniu 

z UE-15 w 2005 r., w kgoe/1000 EUR PKB (1995) 

ród o: . Jaworski, Strategiczne kierunki polityki energetycznej nowych pa stw Unii Europej-

skiej, „Wspólnoty Europejskie”, stycze /luty 2008, nr 1 (188), s. 35.  

W przypadku ropy naftowej b dzie to zwi zane z  rozwojem transportu, któ-

ry wi e si  z szybkim rozwojem gospodarczym. Zwi kszenie si  popytu na gaz 

b dzie zwi zane z wi kszym zapotrzebowaniem ze strony energetyki i drobnych 

odbiorców.  Obecnie oko o 85% ropy naftowej i 70% gazu ziemnego pochodzi 

z importu. Bezpiecze stwo energetyczne unijnej Dziesi tki zale y wi c od im-

portu. Dodatkowym zagro eniem dla niego jest fakt, e g ównym, a cz sto jedy-

nym dostawc  no ników energii jest Rosja. Pozosta ymi dostawcami s  kraje 

Azji rodkowej, g ównie Kazachstan, i jako uzupe nienie dostaw – kraje Bli-

skiego Wschodu (Iran, Irak) i Afryki Pó nocnej (Libia i Algieria)23 (wykres 2). 

                                                 
23  Ibidem, s. 36. 
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Nieco mniejsza zale no  od importu wyst puje w krajach unijnej Pi tnast-

ki. G ównymi dostawcami gazu ziemnego i ropy naftowej s : Norwegia, Bliski 

Wschód (Irak, Iran), Afryka Pó nocna (Libia i Algieria), Rosja i Azja rodkowo- 

-Wschodnia. Udzia  Rosji w dostawie gazu ziemnego do UE-15 wynosi tylko 

20%. Najwi kszym dostawc  ropy i gazu do UE-10 jest Rosja. Dostawy z kra-

jów Bliskiego Wschodu  i Afryki Pó nocnej pe ni  rol  uzupe niaj c . Kraje UE 

powinny tak zró nicowa  dostawy, aby odci cie dostawy przez jednego z do-

stawców mog o by  zrekompensowane przez dostawy od pozosta ych. Takie 

dzia anie wydaje si  spraw  strategiczn 24.  

 

Wykres 2. Stopie  zale no ci importowej krajów UE-10 i UE-15 w 2005 r. 

ród o: . Jaworski, Strategiczne kierunki..., s. 36. 

Istotn  spraw  jest problem dywersyfikacji dostaw podstawowych no ników 

energii. Technologia skraplania gazu ziemnego (LNG) to rozwi zanie, które u a-

twia dywersyfikacj   jego dostaw. Dotyczy to tych pa stw cz onkowskich, g ów-

nie UE-10, maj cych jednego dostawc  gazu. Rynkowym rezultatem wprowadze-

nia tej technologii jest spadek cen i wi ksza elastyczno  rynku gazu. G ównym 

importerem LNG do Unii Europejskiej jest Algieria. Przesy anie skroplonego gazu 

na odleg o  jest zwi zane z budow  nowych terminali.  W przeciwie stwie do 

gazoci gów inwestycje zwi zane z budow  terminali s   opó nione25.  

Istotnym warunkiem wzmocnienia bezpiecze stwa energetycznego pa stw 

wchodz cych w sk ad Unii Europejskiej jest wypracowanie wspólnej zewn trz-

nej polityki energetycznej. Obecnie Unia nie posiada takiej polityki, co znacznie 

os abia jej skuteczno  w podejmowaniu dzia a  na p aszczy nie mi dzynaro-

dowej. Jest to szczególnie istotne w kontek cie tego, e Unia Europejska jest 

                                                 
24  Ibidem. 
25  A. Gawlikowska-Fryk, Bezpiecze stwo energetyczne Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europej-

skie”, stycze /luty 2008, nr 1 (188), s. 46. 
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jednym z najwi kszych importerów gazu ziemnego i ropy naftowej. Wypraco-

wanie takiej polityki jest niezmiernie trudne, poniewa  w poszczególnych pa -

stwach narodowych ma ona charakter strategiczny i trudno jest doj  do wypra-

cowania kompromisu. Nale y w dalszym ci gu liberalizowa  rynek energetycz-

ny. Unia Europejska w swojej polityce energetycznej powinna wzi  pod uwag  

takie pa stwa, jak: Algieria, Norwegia, Libia czy Anglia. Nale y równie  pro-

wadzi  dialog z Rosj  na temat przysz ej strategii. Jednolity rynek energetyczny 

nie b dzie funkcjonowa , je eli nie wypracuje si  strategii dotycz cej realizacji 

inwestycji infrastrukturalnych. Obecne sieci przesy owe gazu ziemnego s  nie-

wystarczaj ce pomi dzy samymi pa stwami cz onkowskimi, co uniemo liwia 

funkcjonowanie mechanizmu solidarno ciowego w ramach UE.  

Wspólna polityka bezpiecze stwa wymaga aby zastosowania odpowiednich 

mechanizmów. Nale  do nich przede wszystkim  mechanizmy o charakterze 

prawno-administracyjnym i ekonomicznym.  

Pa stwa Unii Europejskiej w celu osi gni cia bezpiecze stwa energetyczne-

go powinny podj  okre lone dzia ania. Przede wszystkim zwi kszy  konkuren-

cyjno  sektora energetycznego. W tym celu nale y stworzy  dla uczestników 

rynku energii UE jednakowe warunki dzia alno ci. Pozwoli to  sprosta  gospo-

darkom krajów UE konkurencji ze strony krajów trzecich. Wa n  spraw  jest 

równie  zwi kszenie pewno ci dostaw. Zwi zane jest to z zapewnieniem stabil-

nych warunków, umo liwiaj cych pokrycie bie cego oraz perspektywicznego 

zapotrzebowania gospodarek krajów Unii Europejskiej. W tym przypadku wa -

na b dzie dywersyfikacja dostawców, jak równie  struktura u ywanych paliw 

i energii.  

Streszczenie 

Bezpiecze stwo energetyczne Unii Europejskiej 

Artyku  podejmuje wa ny temat zwi zany z bezpiecze stwem energetycznym Unii Europej-

skiej. Zainteresowanie bezpiecze stwem energetycznym wzros o w sposób szczególny na prze o-

mie XX i XXI wieku. Autor na pocz tku artyku u przybli a poj cie bezpiecze stwa, przedstawia-

j c jego definicje. Dalsza cz  artyku u jest po wi cona aspektom bezpiecze stwa energetyczne-

go. Autor pisze o podmiotowym, przedmiotowym i przestrzennym aspekcie bezpiecze stwa ener-

getycznego. Przedstawienie podstawowych dokumentów, które mia y wp yw na kszta towanie si  

bezpiecze stwa energetycznego, to tre  kolejnej cz ci artyku u. Przegl d dokumentów rozpo-

czyna si  od powo ania do ycia Europejskiej Wspólnoty W gla i Stali, a ko czy na traktacie li-

zbo skim. Ostatnia cz  artyku u jest po wi cona bezpiecze stwu energetycznemu nowych 

pa stw Unii Europejskiej. W zako czeniu autor zwraca uwag  na to, co nale a oby zrobi , aby 

wypracowa  wspóln  polityk  bezpiecze stwa energetycznego dla krajów Unii Europejskiej. 



48 Ireneusz KRA  

Summary 

Energetic safety of European Union 

This article describes a very important issue concerning energetic safety of European Union. 

The interest in energetic safety increased at the turn of the 20th and 21st century. At the beginning 

the author brings closer the conception of safety and shows its definitions. The rest part of this ar-

ticle is dedicated to aspects of energetic safety. The author writes about subjective, objective and 

spatial aspect of energetic safety. Presentation of basic documents that had influence on creating 

energetic safety is the content of another part of this article. The document’s review starts with the 

foundation of European Coal and Steel Community and end at the Treaty of Lisbon. The last part 

of the article is devoted to energetic safety of new EU members. In the end the author pay attention 

to what should be done to elaborate general energetic safety policy for EU countries. 


