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W Unii 
 
Czy energia wiatru morskiego to energia przyszłości? 
 
Energia wiatru morskiego jest energią przyszłości, dlatego należy zachęcać do jej 
wykorzystywania. Oto główne przesłanie nieformalnych warsztatów polityki unijnej, 
prowadzonych pod prezydencją holenderską w dniach 30 września i l października 2004 roku. 
Delegaci podkreślili potrzebę stworzenia platformy technologicznej do wykorzystania energii 
wiatru w VII Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego (lata 2007-2011). Z 
końcem 2003 r. zaledwie 2 proc. energii wiatru pozyskiwano na morzu. Tymczasem wg 
sprawozdania holenderskiego Ministerstwa Spraw Gospodarczych jej potencjał jest ogromny i 
teoretycznie mógłby zaspokoić całe zapotrzebowanie Unii Europejskiej na energię 
elektryczną. Dwie trzecie wszystkich działających turbin wiatrowych można byłoby 
ulokować na Morzu Północnym. 
 
Mając bolesną świadomość opóźnień w realizacji ambitnych założeń UE w zakresie energii 
odnawialnej, prezydencją holenderska zgromadziła przedstawicieli władz krajowych i 
europejskich, operatorów sieci i przedstawicieli sektora energii wiatrowej. Delegaci przyjęli 
deklarację, stanowiącą wstęp do realizacji wielu inicjatyw dotyczących rozwoju rynku, 
ochrony środowiska, integracji sieci i problematyki społeczno-ekonomicznej. Głównym 
jednak celem spotkania była dyskusja nad aktualnymi problemami i przekazywanie 
informacji wykorzystujących wyniki wielu wykonanych dotychczas badań, natomiast celem 
długofalowym — dokonanie wspólnej analizy i sformułowanie wspólnych wniosków przez 
sektor energii wiatrowej i operatorów systemów przesyłowych (OSP), których interesy 
bywały dotąd sprzeczne. 
 
Ponieważ energia wiatrowa uzależniona jest od pogody, wymaga specjalnego podejścia ze 
strony OSP Konieczna jest bardziej szczegółowa analiza problemów związanych ze spójnym 
funkcjonowaniem sieci i dodatkowymi kosztami wynikającymi z wprowadzania energii 
pozyskanej z wiatru do krajowych sieci przesyłowych. W związku z tym zwrócono się do 
OSP, aby zaproponowali oni tanie rozwiązania. Zaliczają się do nich: nowe sposoby 
magazynowania energii, uelastycznianie popytu, poprawa połączeń między sieciami 
przesyłającymi prąd, zmiana wymagań operatorów sieci wobec producentów energii itp. 
Unia Europejska zamierza do 2010 r. osiągnąć stan, w którym 21 proc. potrzebnego prądu 
będzie generowane z odnawialnych źródeł energii. Wprawdzie prawdopodobieństwo 
osiągnięcia tego celu nie jest zbyt wielkie, ale sektor odnawialnych źródeł będzie się raczej 
cieszył coraz większą popularnością, ze względu na stały wzrost cen tradycyjnych źródeł 
energii, takich jak gaz i ropa naftowa. 
 
 
 
 
 



Powołano nowych cztonków Europejskiego Forum Energetyki i Transportu 
 
Komisja Europejska powołała 34 członków Europejskiego Forum Energetyki i Transportu 
(European Energy and Transport Forum) oraz ich zastępców. Przedłużono również mandaty 
ponad połowy jego członków, w związku z czym ciągłość prac Forum zostaje zachowana. 
Forum jest ciałem doradczym, które Komisja powołała 2 lata temu, aby zasięgać opinii i 
porad z dziedziny energetyki i transportu u specjalistów i stron zainteresowanych. Członkami 
Forum są wybitni fachowcy, reprezentujący szeroki zakres dziedzin i umiejętności: 
operatorzy (producenci energii, przewoźnicy, przemysłowcy), instytucje eksploatujące 
infrastrukturę i sieci, użytkownicy i konsumenci, związki zawodowe, organizacje ochrony 
środowiska, organizacje zajmujące się ochroną i bezpieczeństwem oraz naukowcy. 
Dotychczas Forum udzieliło Komisji wielu porad (zarówno na jej prośbę, jak i z własnej 
inicjatywy) w dziedzinach kluczowych dla jej polityki, np. rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportu, zielonej księgi o usługach użyteczności publicznej, analizy wytycznych w sprawie 
transeuropejskiej sieci transportu, wzmocnienia roli operatorów systemów przesyłu prądu, 
zapewnienia dostaw, bezpieczeństwa na drogach i praw konsumenckich. 
 
Komisja wyraża zgodę na transakcję pomiędzy Gaz de France a Total pod pewnymi 
warunkami 
 
Filia Total, zajmująca się gazem ziemnym musi podjąć działania zapewniające swobodną 
konkurencję na rynku gazu ziemnego w południowej Francji, gdzie już wkrótce uzyska 
monopol na przesyłanie i magazynowanie gazu — twierdzi organ UE ds. konkurencji. W 
decyzji z 11 października 2004 r. Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Konkurencji 
wyraziła zgodę na planowane nabycie przez Total od Gaz de France (GDF) ich wspólnego 
udziału w kapitale Gaz du Sud-Ouest (GSO) i Compagnie Francaise du Methane, jednakże 
pod pewnymi warunkami. Transakcja ta jest odpowiedzią na żądanie francuskiego urzędu 
regulacji energetyki dotyczące tzw. uwolnienia gazu w południowej Francji przez GDF i 
Total oraz poprawienia dostawy gazu w regionie poprzez przyszłą realizację przedsięwzięć 
infrastrukturalnych, w szczególności we współpracy z Hiszpanią. 
 
Główne zobowiązanie podjęte przez Total polega na tym, że zarezerwowane możliwości 
przesyłania i magazynowania gazu będą szły za nielojalnymi klientami. Krótko mówiąc, za 
każdym razem, kiedy klient zdecyduje się na zmianę dostawcy, zachowa on moce przesyłowe 
i magazynowe niezbędne do zaspokojenia jego potrzeb. Zostaną one po prostu przeniesione 
ze starego na nowego dostawcę. Total zgodził się również stworzyć rynek wtórny dla tych 
mocy: klienci, którzy nie wykorzystali wszystkich mocy przesyłowych lub magazynowych 
będą mogli za opłatą przenieść niewykorzystaną część na innych klientów. W przeciwnym 
razie niewykorzystana część ulegnie przepadkowi zgodnie z zasadą use-it-or-lose-it (korzystaj 
lub trać). Takie postanowienia zostaną zawarte we wszystkich długoterminowych umowach 
przesyłu i magazynowania gazu zawartych przez Total. 
 
Kolejne ważne zobowiązanie Total polega na tym, że Total będzie musiał rozkładać 
niedobory mocy przesyłowych i magazynowych na wszystkich dostawców. Oto, dlaczego 
zwiększone ilości pozwalają obecnym dostawcom ograniczyć potrzebę magazynowania gazu, 
ponieważ liczba klientów pobierających więcej lub mniej gazu, niż zakładano, pozwala w 
sumie na wzajemne pokrywanie niedoborów i nadwyżek mocy we własnym zakresie. Ten 
scenariusz sprawdza się w przypadku dostawców posiadających spory portfel klientów, ale 
nie dostawcy dopiero wchodzącego na rynek, gdyż w jego przypadku fluktuacje poboru gazu 
przekładają się na mniejszą liczbę klientów. W związku z tym Komisja zwróciła się do Total 



o przedstawienie w nadchodzących tygodniach oryginalnego mechanizmu przydzielania 
mocy, dzięki któremu będzie można rozłożyć niedobory mocy przesyłowych i 
magazynowych na wszystkich dostawców bez szkody dla dostawców dopiero wchodzących 
na rynek. Total zobowiązał się również publikować informacje o mocach przesyłowych i 
magazynowych na swojej stronie internetowej. 
 
Wątpliwości dotyczące leczenia przedsiębiorstw w Portugalii 
 
Komisja Europejska prowadzi coraz intensywniejsze badania w sprawie planowanego 
wspólnego przejęcia kontroli nad Gas de Portugal, aktualnym dostawcą gazu w Portugalii, 
przez Electricidade Portugal i włoskie przedsiębiorstwo energetyczne ENI. 12 października 
2004 r. Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Konkurencji wysłała wszystkim trzem 
spółkom oświadczenie o swoim sprzeciwie, przedstawiając wyniki dogłębnej analizy 
przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2004. 
 
Gdyby Komisja wyraziła zgodę na taką transakcję, połączone przedsiębiorstwa uzyskałyby 
olbrzymią bazę klientów i stałyby się jedynym zintegrowanym pionowo dostawcą gazu i 
prądu na rynku portugalskim. Oświadczenia o sprzeciwie nie przesądzają wprawdzie 
wyników analizy łączenia przez Komisję, ale stanowią sygnał, że Komisja jest zaniepokojona 
możliwymi niekorzystnymi skutkami transakcji dla konkurencji. Jeśli spółkom nie uda się 
doprowadzić do cofnięcia sprzeciwu Komisji, może ona zabronić przeprowadzenia transakcji 
lub obwarować ją warunkami typu sprzedaż udziałów. Gdyby Komisja zdecydowała się 
zablokować planowane przejęcie, byłby to wyraźny sygnał, że nie zamierza też akceptować 
podobnych transakcji w przypadku innych krajów. 
 
Komisja coraz silniej naciska na 18 państw członkowskich 
 
13 października 2004 r. Komisja Europejska wystosowała oficjalne zawiadomienia do 
Niemiec, Belgii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Włoch, Litwy, Łotwy, Malty, Wielkiej Brytanii, 
Czech, Słowacji, Szwecji, Grecji, Polski, Portugalii, Hiszpanii i Luksemburga o tym, że nie 
poinformowały, za pomocą jakich środków zamierzają przenieść na poziom krajowy 
dyrektywę dotyczącą wewnętrznego rynku energii elektrycznej (Dyrektywa 2003/54/EC z 26 
czerwca 2003 r.) i/lub dyrektywę dotyczącą wewnętrznego rynku gazu (Dyrektywa 
2003/55/EC z 26 czerwca 2003 r.). 
 
Komisja dokładnie śledzi proces integracji i stopień otwarcia poszczególnych rynków sektora 
energetycznego na konkurencję. W związku z tym, na żądanie Rady Europy w Barcelonie 
(2002 r.), Komisja co roku będzie publikować sprawozdanie z analizy porównawczej, które w 
najbliższym czasie ukaże się w grudniu. Do chwili obecnej średnio 1/4 głównych odbiorców 
energii elektrycznej zmieniła swoich dostawców z terenu UE od momentu, kiedy zaczęto 
liberalizować rynek (nastąpiło to pod koniec lat 90.). 
 
W państwach członkowskich 
 
Szwecja chce się wycofać z produkcji energii jądrowej 
 
4 października 2004 r. Szwecja podjęła kolejne działanie w kierunku wycofania się z 
produkcji energii jądrowej, rząd szwedzki ogłosił bowiem decyzję o zamknięciu drugiego 
reaktora, położonego przy granicy szwedzko-duńskiej. Barseback 2 jest stosunkowo 
niedużym reaktorem o mocy 600 MW. Zostanie on zamknięty w roku 2005, pomimo 



załamania się rozmów z sektorem energetycznym w sprawie jego wygaszenia. Bliźniacza 
elektrownia Barseback została zamknięta już w 1999 r. 
Według ministra przemysłu Leifa Pagrotsky'ego, energia jądrowa to stałe źródło zasilania, ale 
należy ją wycofywać w sposób odpowiedzialny, aby zapewnić konkurencyjne ceny energii 
elektrycznej w Szwecji. W referendum przeprowadzonym w roku 1980 Szwedzi głosowali za 
zamknięciem elektrowni jądrowych na terenie kraju ze względów ekologicznych. 
Zobowiązanie przyjęte w referendum zostało jednak sformułowane niejasno, wobec czego 
kolejne rządy unikały podejmowania działań, głównie dlatego, że ponad połowę swego 
zapotrzebowania na energię elektryczną Szwecja pokrywa za pomocą energii jądrowej. 
Obecna decyzja o zamknięciu zostaje podjęta w momencie, kiedy wiele krajów w Europie 
przewartościowuje swój stosunek do energii jądrowej w świetle zagrożeń związanych z 
emisją dwutlenku węgla w wyniku spalania paliw kopalnych i wzrastających cen ropy 
naftowej. 
W roku 2002 sąsiad Szwecji, Finlandia, jako pierwszy od dziesięciu lat kraj UE, zatwierdziła 
plany budowy nowej elektrowni jądrowej. Paradoksalne jest to, że plany budowy nowego 
kabla transmisyjnego pomiędzy tymi dwoma krajami umożliwią Szwecji import energii 
elektrycznej wyprodukowanej w tejże nowej elektrowni. 


