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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
 Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 
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Zdaniem unijnych kontrolerów niezbędna jest współpraca 
pomiędzy zróżnicowanymi rynkami energii UE 
Jak wynika z najnowszego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, UE stoi 
w obliczu poważnego wyzwania, jakim jest doprowadzenie do współpracy zróżnicowanych 
lokalnych, krajowych i regionalnych rynków energii w celu wsparcia rozwoju wewnętrznego 
rynku energii. Zdaniem kontrolerów infrastruktura energetyczna w Europie zasadniczo nie jest 
jeszcze przygotowana do obsługi w pełni zintegrowanych rynków, w związku z czym nie 
zapewnia obecnie faktycznego bezpieczeństwa dostaw energii. Wsparcie finansowe z budżetu 
UE w dziedzinie infrastruktury energetycznej stanowiło jedynie niewielki wkład w wewnętrzny 
rynek energii i bezpieczeństwo dostaw energii. 

Wewnętrzny rynek energii powinien umożliwiać swobodny przepływ gazu i energii elektrycznej 
oraz handel nimi na całym obszarze UE. W latach 2007–2013 z budżetu UE na infrastrukturę 
energetyczną przekazano 3,7 mld euro, a oczekuje się, że w latach 2014–2020 zostanie 
dodatkowo przekazane na ten cel 7,4 mld euro. 

W sprawozdaniu podkreślono jednak, że unijny cel polegający na ustanowieniu wewnętrznego 
rynku energii do 2014 r. nie został osiągnięty. Do pełnego wdrożenia trzeciego pakietu 
energetycznego w państwach członkowskich konieczne jest podjęcie jeszcze wielu działań. 
Kontrolerzy, którzy dokonali analizy przypadków w sześciu państwach członkowskich: w Bułgarii, 
Estonii, na Litwie, w Polsce, Hiszpanii i Szwecji, twierdzą, że infrastruktura energetyczna 
w Europie nie zapewnia obecnie faktycznego bezpieczeństwa dostaw energii, ponieważ nie jest 
przygotowana do obsługi w pełni zintegrowanych rynków. Wykryli oni znaczne różnice 
w sposobie organizacji rynków energii, które mogą być przyczyną wstrzymania rozwoju całego 
unijnego rynku energii oraz stwierdzili, że wsparcie finansowe z budżetu UE stanowiło jedynie 
niewielki wkład w ten rozwój.  

– W obecnej nieprzewidywalnej sytuacji na świecie bezpieczeństwo dostaw energii ma zasadnicze 
znaczenie dla Europy – powiedział Phil Wynn Owen, członek Trybunału odpowiedzialny za to 
sprawozdanie. – Aby osiągnąć takie bezpieczeństwo, musimy dokończyć ustanawianie 
wewnętrznego rynku energii i dzielić się energią, którą już posiadamy. 
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Jak wynika ze sprawozdania, transgraniczny przepływ energii wymaga bardziej intensywnej 
współpracy pomiędzy państwami sąsiedzkimi. Komisja Europejska powinna wskazać te elementy 
infrastruktury energetycznej w UE, które nie są aktywnie użytkowane, oraz współpracować 
z państwami członkowskimi w celu likwidacji przeszkód w ich wykorzystaniu na wewnętrznym 
rynku energii. Ponadto Komisja Europejska powinna rozważyć nowe sposoby udostępniania 
energii z jednego państwa członkowskiego odbiorcom z innych krajów, na przykład poprzez 
ustanowienie regionalnych operatorów systemów przesyłowych. 

Ponieważ przepisy dotyczące wewnętrznego rynku energii nie zostały jeszcze w pełni wdrożone, 
Trybunał zaleca, aby Komisja wszczęła wszelkie konieczne postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego do końca 2016 r. 

Poza tym wewnętrzny rynek energii nie stanowi celu podstawowego obecnego finansowania na 
rzecz infrastruktury energetycznej. Komisja powinna sporządzić wnioski ustawodawcze dotyczące 
tego, w jaki sposób podporządkować swoje decyzje co do wyboru projektów w zakresie 
infrastruktury energetycznej zgłoszonych do uzyskania finansowania prawidłowemu i ciągłemu 
funkcjonowaniu rynku energii w państwach członkowskich. 

 

Informacje dla redaktorów 
 
Sprawozdanie specjalne nr 16/2015 pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii poprzez rozwój 
wewnętrznego rynku energii – konieczność podjęcia dalszych działań” jest dostępne w języku angielskim, 
francuskim i niemieckim (wkrótce będą dostępne również pozostałe wersje językowe).  

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiają wyniki kontroli wykonania zadań 
i kontroli zgodności wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. Trybunał wybiera 
i opracowuje zadania kontrolne w taki sposób, aby miały one jak największe oddziaływanie, biorąc pod uwagę 
kryteria takie jak zagrożenia dla wykonania zadań lub zgodności, poziom dochodów lub wydatków w danym 
obszarze, nadchodzące zmiany oraz interes polityczny i społeczny. 

 


