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19 września 2007 roku Komisja Europejska przedstawiła w Brukseli tzw. Trzeci pakiet 
liberalizacyjny - zestaw dokumentów dotyczących dalszej liberalizacji rynku 
energetycznego Unii Europejskiej. 
 
 
Dlaczego wprowadza się nowe zmiany legislacyjne? 
 
Proces otwierania rynków energii elektrycznej i gazu w krajach Unii Europejskiej trwa juŜ od 
10 lat. Ostatnim waŜnym wydarzeniem z nim związanym było wprowadzenie od 1 lipca 2007 
roku moŜliwości swobodnego wyboru dostawcy energii przez wszystkich klientów 
indywidualnych. Pomimo Ŝe miało to miejsce stosunkowo niedawno, Komisja Europejska 
uwaŜa jednak, Ŝe w celu zapewnienia wszystkim klientom zarówno indywidualnym jak i 
przemysłowym stałych korzyści z liberalizacji rynku oraz ułatwienia wchodzenia na rynek 
energii nowym firmom, a takŜe dla utrzymania bezpieczeństwa zasilania niezbędne staje się 
wprowadzenie dodatkowych środków uzupełniających obecne przepisy. 
 
Proponowane kierunki działań 
 
Proponowane kierunki działań koncentrują się przede wszystkim na następujących 
problemach: 
 
- rozdzielenie własnościowe produkcji i przesyłu energii elektrycznej a takŜe gazu; 
 
-zabezpieczenia w celu zagwarantowania, Ŝe przedsiębiorstwa z krajów trzecich, pragnące 
posiadać udział w unijnych sieciach, spełniają takie same wymagania w zakresie rozdziału 
działalności jak przedsiębiorstwa unijne; 
 
- propozycja ustanowienia agencji do spraw współpracy krajowych organów regulacji 
energetyki w celu ułatwienia rozwiązywania problemów sieci transgranicznych oraz 
wzmocnienie regulatorów krajowych; 
 
- promowanie współpracy i inwestycji transgranicznych, a takŜe ułatwienia w 
transgranicznym handlu energią; 
 
- zwiększenie moŜliwości wzajemnej pomocy państw członkowskich w przypadku zagroŜenia 
dostaw energii. 
 
Rozdzielenie własnościowe 
 
Wydaje się, Ŝe najwaŜniejszym kierunkiem wprowadzanym poprzez nowy pakiet 
liberalizacyjny stanie się rozdzielenie własnościowe operatorów systemów przesyłowych od 
innej działalności związanej z produkcją energii bądź jej dostawami. Dodatkowo Komisja 



Europejska dopuszcza powstanie tzw. niezaleŜnego operatora systemu. Rozwiązanie to daje 
moŜliwość zachowania praw własności do sieci przez przedsiębiorstwo zintegrowane 
pionowo pod warunkiem powierzenia obsługi tej sieci całkowicie niezaleŜnej firmie bądź 
niezaleŜnemu organowi, które ponadto muszą spełnić wiele dodatkowych wymagań. W 
efekcie rozwiązanie to ma dać takie same rezultaty jak rozdzielenie własnościowe. Skutkiem 
takich regulacji na rynku ma być zapewniony niedyskryminacyjny dostęp do sieci oraz pełna 
informacja o potrzebnych inwestycjach, dzięki czemu poprawi się takŜe bezpieczeństwo 
zasilania. 
 
Ochrona konsumentów 
 
Nowy pakiet ma na celu zapewnienie efektywnej i właściwie regulowanej konkurencji. 
Dzięki temu ceny energii mają stać się konkurencyjne, poprawi się bezpieczeństwo zasilania, 
a cele związane z ochroną środowiska naturalnego zostaną dotrzymane. Cały pakiet wzmocni 
takŜe pozycję konsumentów. Dzięki wielu róŜnym wymogom określającym 
odpowiedzialność poszczególnych aktorów działających na rynku energii, klienci mają mieć 
między innymi zapewniony częstszy dostęp do informacji na temat swojego zuŜycia energii i 
ponoszonych kosztach. 
 
Przejrzystość 
 
Silnie akcentowane są równieŜ działania mające na celu zwiększenie przejrzystości na rynku i 
dostępu do niezbędnych informacji. Dotyczyć maja one przede wszystkim dostępności mocy 
sieci przesyłowych, moŜliwości ich rozszerzania oraz np. dostępu do instalacji słuŜących 
magazynowaniu gazu. Ma być takŜe udostępnione więcej informacji dotyczących prognoz 
popytu i podaŜy, a Komisja Europejska rozwaŜa takŜe wprowadzenie odpowiednich zasad 
przejrzystości dla handlu energią. 
 
Z polskiej perspektywy 
 
Patrząc na propozycję nowego pakietu nie sposób odnieść wraŜenia, ze nie wprowadza on do 
naszego krajowego sektora elektroenergetycznego Ŝadnych rewolucyjnych zmian. Mato tego, 
dopuszczenie do powstania niezaleŜnego operatora systemu, co, jak niesie plotka, miało być 
ceną, za jaką Francja zgodziła się na trzeci pakiet liberalizacyjny, świadczy o tym, Ŝe niektóre 
z państw członkowskich Unii cieszą się specjalnymi przywilejami, a co za tym idzie - 
wydzielenie w Polsce Operatora Systemu Przesyłowego moŜna by nawet rozpatrywać jako 
działanie przedwczesne. Podobnie silnie podkreślany w dokumentach wzrost znaczenia 
wymiany transgranicznej nie ma przełoŜenia na bezpośrednie powstawanie nowych mocy 
przesyłowych, tylko na samą koordynację planów inwestycyjnych poszczególnych 
operatorów. W ten sposób nie zwiększy się szybko bezpieczeństwa energetycznego na 
przykład Polski, posiadającej ograniczoną otwartość systemu przesyłowego a krajowe moce 
wytwórcze zostaną wycofane z eksploatacji ze względu na zobowiązania ekologiczne naszego 
państwa. 
 
Poszczególne dokumenty pakietu są dostępne w nieoficjalnej wersji anglojęzycznej na stronie 
internetowej Komisji Europejskiej  
 
(http://ec.europa.eu/energy/electricity/ package_2007/index_en.htm). 


