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1.  
Cele i prawne instrumenty regulacji sektora 

gazu ziemnego w UE

1. Wstęp – cele regulacji sektora gazu ziemnego w UE1
Termin „regulacja”, współcześnie powszechnie używany w Polsce, rozu-

miany jako regulacja sektorów infrastrukturalnych o  charakterze sieciowym 
gospodarki, bezsprzecznie pochodzi z języka angielskiego – regulation. Do ję-
zyka angielskiego z kolei pojęcie regulation zaczerpnięte zostało najprawdopo-
dobniej z łaciny. Rzeczownik regula oznacza normę, podziałkę, zaś czasownik 
rego oznacza rządzić, kierować, regulować, oznaczać, pouczać2. Z kolei w języ-
ku francuskim pojęcie regulacji oddaje słowo la réglementation3.

Pojęcie regulacji jest niejednorodne. Inaczej rozumiane jest w USA – oj-
czyźnie nowoczesnej regulacji sektorów infrastrukturalnych o  charakterze 
sieciowym, a inaczej na kontynencie europejskim4. W UE przez regulację ro-
zumie się interwencję państwa w rynki, na których występują olbrzymie sieci 
i  infrastruktura techniczna, bez dostępu do których podjęcie i wykonywanie 
działalności gospodarczej nie jest możliwe. Jednocześnie rynki te charaktery-
zuje dostarczanie i  świadczenie przez ich przedsiębiorców dóbr zbiorowych 
i opiekuńczych oraz usług powszechnych. Współcześnie dostęp do wymienio-

1 Eryk Kosiński – dr hab., prof. nadzw. UAM, Wydział Prawa i Administracji UAM, Zakład 
Publicznego Prawa Gospodarczego.
2 Zob. Słownik łacińsko-polski, Według słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii, opraco-
wał K. Kumaniecki, Warszawa 1999, s. 427.
3 Co z kolei terminologicznie może być mylone z reglamentacją.
4 Autor niniejszej publikacji jest w trakcie pracy nad szeroką analizą pojęcia „regulacji sektoro-
wej” oraz próbą jego zdefiniowania. 
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nych dóbr definiuje poziom rozwoju cywilizacyjnego danego państwa, określa 
skalę dobrobytu ludności5. 

Wydaje się, że regulację, rozumianą jako regulację sektorów infrastruk-
turalnych o  charakterze sieciowym, odróżniają od innych form interwencji 
współczesnego państwa w  gospodarkę szczególne cele i  zadania, nieobecne 
w przypadku innych form interwencjonizmu państwowego6. Regulacyjne cele 
i zadania z kolei determinują występowanie specyficznego pakietu prawnych 
instrumentów (środków, mechanizmów), służących realizacji tych celów i za-
dań. Zastosowanie wcześniej występujących środków, np. reglamentacyjnych 
pozwoleń oraz klasycznych nakazów i zakazów w sferze działalności gospo-
darczej (policyjnych i reglamentacyjnych), okazało się niewystarczające. Stąd 
konieczność wprowadzenia szczególnych instrumentów, charakterystycznych 
wyłącznie dla działalności regulacyjnej państwa.

Zdaniem Autora regulację sektorów infrastrukturalnych o  charakterze 
sieciowym należy rozumieć jako szeroko rozumianą działalność państwa skie-
rowaną do sektorów gospodarki charakteryzujących się występowaniem wiel-
kich sieci infrastrukturalnych (technicznych; zarówno przedsiębiorców tych 
sektorów, jak i  odbiorców i  konsumentów towarów i  usług oraz wszystkich 
innych podmiotów związanych z sektorem), mającą na celu (za zadanie) po 
pierwsze, promowanie konkurencji, względnie jej zastępowanie w przypadku 
niemożności jej osiągnięcia z krótko- i średnioterminowej perspektywy (cele 
ekonomiczne, ang. consumer welfare7) oraz, po drugie, zapewnienie ochrony 
interesów konsumentów, odbiorców końcowych towarów i usług definiowa-
nych jako dobra powszechne (dobra zbiorowe i opiekuńcze, dobra użytecz-
ności publicznej; cele z zakresu ang. social welfare)8. Jednocześnie z tymi za-

5 Zob. szerzej: E. Kosiński, Rodzaje i zakres sektorowych wyłączeń zastosowania ogólnych reguł 
ochrony konkurencji, Poznań 2007, s. 144 i n.
6 Zob. podobnie: R.J. Gilbert, E.P. Kahn, D.M. Newbery, [w:] R.J. Gilbert, E.P. Kahn (red.), 
International Comparisons of Electricity Regulation, Cambridge 2006, s. 3. Argument tele-
ologiczny (i prakseologiczny) rozróżnienia regulacji od pozostałej interwencji państwa, w tym 
o charakterze policyjnym czy reglamentacyjnym, znaleźć można w ogólnym pojęciu administra-
cji publicznej. Według M. Zimmermanna „pojęciem administracji określamy wszelką zorganizo-
waną działalność zmierzającą do osiągnięcia pewnych celów. Administracja jest tedy działalno-
ścią planową, trwałą i celową. (…) Etymologicznie «administracja» oznacza «służenie» (…). Nic 
nie stoi na przeszkodzie temu, aby wykreślić sobie – jako przedmiot badania – dowolny wycinek 
działalności państwa i nazwać go «administracją»” (M. Zimmermann, Nauka administracji i pol-
skie prawo administracyjne. Część I, opracował K. Skubiszewski, Poznań 1949, s. 1).
7 Zob. obszernie na temat rozumienia pojęcia consumer welfare, E. Kosiński, D. Wojtczak, Prawna 
dopuszczalność i środki relatywizacji zakazu nadużycia pozycji dominującej w Polsce, RPEiS 
2012, z. 4, s. 111 i 117–118.
8 Według T. Skocznego cele regulacyjne można podzielić na trzy grupy: cele ekonomiczne 
(efektywnościowe), oznaczające zapewnienie efektywności gospodarczej działalności przedsię-
biorstw; cele społeczne; oraz cele prokonkurencyjne. Moim zdaniem cele efektywnościowe oraz 
cele prokonkurencyjne w istocie stanowią jedność, albowiem konkurencja bezsprzecznie służy, 
czy wręcz stanowi predominantę, efektywności gospodarczej (tak w  ujęciu alokacyjnym, jak 
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daniami, niejako w ich uzupełnieniu (charakter komplementarny), pojawia się 
ogólny cel zapewnienia powszechnej dostępności danego dobra, definiowany 
jako „bezpieczeństwo”, przykładowo „bezpieczeństwo energetyczne”. Tym sa-
mym cele regulacyjne zbliżają się do celów policyjnych (ochrona życia, zdro-
wia i mienia ludności, zapewnienie spokoju i ładu społecznego) oraz do celów 
reglamentacyjnych (szeroko rozumiane bezpieczeństwo państwa). W  takim 
ujęciu regulacyjne zadanie zapewnienia stałości i odpowiedniej jakości zaopa-
trzenia w dobro czy usługę stanowi refleks wymienionego „bezpieczeństwa”.

Ponadto należy zastanowić się, czy współcześnie nie można mówić 
o jeszcze jednym istotnym celu (grupie celów) regulacji – o ochronie środo-
wiska naturalnego i efektywności energetycznej. Wydaje się, że wymieniony 
cel w ostatniej dekadzie z osobnego, niezależnego celu interwencji UE oraz 
państw członkowskich w  gospodarkę, w  przypadku sektora energetycznego 
(tak zarówno sektora elektroenergetycznego, jak i gazu ziemnego) został nie-
jako „wchłonięty” przez regulację sektorową, stając się jej immanentną częścią.

W literaturze podnosi się, że metody regulacji sektorów gospodarki mogą 
być różne. Z  jednej strony mamy regulację wprowadzaną poprzez ustawo-
dawstwo i wdrażanie środków o charakterze publicznoprawnym, władczym, 
z drugiej zaś strony możliwe jest oddanie regulacji środkom prywatnopraw-
nym (kontraktualnym). Pierwsza metoda dominuje w państwach rozwiniętych 
(UE, USA, Kanada, Australia, Ameryka Południowa), druga zaś w  krajach 
rozwijających się (Azja, Afryka)9. W ujęciu prezentowanym w niniejszej pracy 
pojecie regulacji rozumiane jest jako państwowy interwencjonizm w gospo-
darkę, wprowadzany poprzez ustawodawstwo10.

Sektor gazu ziemnego, rozumiany jako działalność związana z wydoby-
ciem, przesyłem, magazynowaniem, oraz dystrybucją gazu ziemnego, stanowi 
część sektora energetycznego. Gaz ziemny to jedno z najbardziej popularnych 
konwencjonalnych źródeł energii na świecie, określany z  różnych przyczyn 
„idealnym paliwem”11. Pomimo że energia stanowi pojęcie relatywnie abstrak-

i produkcyjnym czy dynamicznym). Zob. T. Skoczny, Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna 
regulacja sektorowa, Problemy Zarządzania 2004, Nr 3, s. 14–15.
 9 Zob. D. Guirauden, [w:] Oil and gas Exploration and Production. Reserves, cots, contracts, 
Institut Français du Pétrole Publications, Centre for Economics and management (IFP-School), 
Paris 2004, s. 175 i n. Zob. ponadto obszernie na temat różnych metod i  środków regulacji: 
A.P. Morriss, B. Yandle, A. Dorchak, Choosing How To Regulate, Harvard Environmental Law 
Review 2005, vol. 29, s. 179 i n., czy B. Yandle, J.A. Rotondi, A.P. Morriss, A. Dorchak, Bootleg-
gers, Baptists & Televangelists: Regulating Tobacco by Litigation, University of Illinois College 
of Law. Law and Economics Working Papers, 2007, Paper 82 (No. LE07-021), s. 3 i n.
10 Takie rozumienie regulacji sektorowej powszechne jest we wszystkich rozwiniętych gospo-
darczo państwach świata. Zob. S. Breyer, [w:] Analyzing regulatory failure: mismatches, less 
restrictive alternatives, and reform, Harvard Law Review, styczeń 1979, Nr 3 (vol. 92), s. 552. 
11 Ang. perfect fuel, głównie za sprawą dostępności gazu ziemnego oraz czystości spalania. 
Zob. W.A. Mogel, J.P. Gregg, Appropriateness of Imposing Common Carriers Status on Inter-
state Natural Gas Pipelines, Energy Law Journal 2004, vol. 25, s. 21 i n.
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cyjne dla przeciętnego człowieka, to stanowi ona coraz bardziej wszechogar-
niający i kluczowy czynnik życia codziennego, odpowiedzialny za coraz więcej 
procesów12. Energia wykorzystywana jest praktycznie wszędzie, w instytucjach 
publicznych, wszelkiego rodzaju urzędach, zakładach użyteczności publicznej, 
gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach. Współczesna cywilizacja 
opiera się na szerokim dostępie do energii. Bez stałego, nieprzerwanego, za-
opatrzenia w energię trudno, bądź wręcz nie można, wyobrazić sobie funk-
cjonowania nowoczesnej ludzkiej zbiorowości. Co więcej, narasta polityczne 
znaczenie energii i dostępu do niej, tak na scenach krajowych, jak i na arenie 
międzynarodowej13. Dlatego niemal od samego początku energia traktowana 
jest jako dobro powszechne. W UE oraz w Polsce szczególne prawne regulacje 
o charakterze regulacji sektorów infrastrukturalnych o charakterze sieciowym 
dotyczą sektora energii elektrycznej (elektroenergetycznego) oraz sektora gazu 
ziemnego. Sektory te traktowane są w wąskim ujęciu, bez regulacji wydobycia 
źródeł energii.

Dla porównania z  innymi państwami świata, traktowanie sektora gazu 
ziemnego jako sfery służby publicznej czy usług powszechnych (ang. univer-
sal services) obecne jest w krajach Ameryki Łacińskiej. Niemniej w tych pań-
stwach najczęściej konsekwencją służby publicznej jest regulacja poprzez wła-
sność tego sektora. Przykładowo, w Meksyku cały sektor gazowy (wydobycie, 
przesył, magazynowanie, sprzedaż) stanowi monopol państwa (wykonywany 
przez państwową spółkę Petróleos Mexicanos, PEMEX). Niemniej przesył, 
magazynowanie i  dystrybucja w  praktyce wykonywane są przez prywatne 
podmioty na podstawie udzielonej im koncesji14. W Boliwii sieć przesyłowa 
należy do 12 prywatnych i 3 państwowych podmiotów (na podstawie koncesji 
przyznanych przez boliwijski organ regulacyjny Agencia Plurinacional de Hi-
drocarburos, ANH). Wydobycie gazu ziemnego stanowi monopol państwa, wy-
konywany przez państwową spółkę Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB). Także sieci dystrybucyjne stanowią własność i są zarządzane przez 
spółkę YPFB15. W Argentynie z kolei jako służba publiczna traktowany jest 
sektor dystrybucji gazu ziemnego, nadzorowany przez argentyński organ regu-
lacyjny Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS). Zasadniczo przesyłem 

12 Zob. obszernie: Ch.A.S. Hall, K.A. Klitgaard, Energy and The Wealth of Nations. Understan-
ding the Biophysical Economy, New York 2012, s. 223 i n.
13 W  lutym 2013  r. podniesione znacząco zostały ceny energii w Bułgarii. Po 2 tygodniach 
bardzo ostrych społecznych protestów (w  tym doszło do samospalenia) 20.2.2013  r. rząd 
premiera B. Borisowa podał się do dymisji. Zob. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci
/1,114871,13429885,Premier_Bulgarii_podal_sie_do_dymisji_Dwa_tygodnie.html (data do-
stępu: 7.5.2013 r.).
14 Zob. J.C. Trejo, [w:] ICLG The International Comparative Guide to Oil & Gas Regulation 
2013; I. Amadeo [w:] ICLG The International Comparative Guide to Oil & Gas Regulation 
2013, London 2013, s. 202 i 205–206.
15 Zob. A. Barrenechea, [w:] ICLG The International Comparative…, s. 67 i n.

http://www.enargas.gov.ar/
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13429885,Premier_Bulgarii_podal_sie_do_dymisji__Dwa_tygodnie.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13429885,Premier_Bulgarii_podal_sie_do_dymisji__Dwa_tygodnie.html
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oraz dystrybucją gazu ziemnego zajmują się prywatne podmioty. Złoża gazu 
ziemnego należą bądź do państwa, bądź do konkretnych prowincji Argen-
tyny, jednak wydobyciem gazu zajmują się prywatne podmioty na podstawie 
koncesji udzielanych na czas określony przez argentyńskiego Ministra Energii 
(Secretaria de Energia)16. Z kolei w państwach afrykańskich najczęściej brak 
jest jakiejkolwiek specyficznej regulacji w  zakresie sektora gazu ziemnego17. 
Jednym z wyjątków jest Nigeria, gdzie zgodnie z Konstytucją z 1999 r. oraz 
ustawą z  2004  r.  złoża gazu należą do państwa. Wydobyciem gazu trudnią 
się prywatne podmioty na podstawie przyznanych koncesji. Sieci przesyłowe 
należą w części do państwowej spółki Nigeria Gas Company Limited (NGC; 
spółka córka Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC), w części zaś 
do prywatnych podmiotów. Aktualnie blisko ukończenia jest pełna integra-
cja systemów przesyłowych. Spółka NGC zajmuje się także sprzedażą gazu 
ziemnego. W 2014 r. planowane jest uwolnienie rynku gazu ziemnego (w tym 
cen). Za zapewnienie stałości dostaw gazu ziemnego w pełni odpowiadać bę-
dzie spółka Gas Aggregation Company of Nigeria Limited (GACN), podlegająca 
nadzorowi regulacyjnemu Departamentu Złóż Ropy Naftowej (Department of 
Petroleum Resources, DPR) w Ministerstwie Złóż Ropy Naftowej (Ministry of 
Petroleum Resources)18. 

Obecnie prawne podstawy regulacji sektora gazu ziemnego na szczeblu 
unijnym zawarte są przede wszystkim w dyrektywie Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2009/73/WE z 13.7.2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku we-
wnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE19. Dyrekty-
wa ta stanowi akt prawny trzeciej już generacji (tzw. trzeci pakiet). 

Wcześniej sektor gazu ziemnego regulowany był przez dyrektywę Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2003/55/WE z 26.6.2003 r. dotyczącą wspól-
nych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i  uchylającą dyrektywę 
98/30/WE20, oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady 98/30/WE 
z 22.6.1998 r. dotyczącą wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewnętrz-
nego gazu ziemnego21. Dyrektywa 2009/73/WE stanowi wdrożenie dalej 
idącej liberalizacji sektora gazu ziemnego22. Ponadto sektor regulowany jest 
przez inne akty prawne, jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

16 Koncesje udzielane są na 35 lat, niemniej odnawiane są co 10 lat. R.A. Fortunati, I. Amadeo, 
[w:] ICLG The International Comparative..., s. 20 i n.
17 Zob. dla przykładu brak regulacji w Namibii, I.D. Titus, H.M. van der Berg, [w:] ICLG The 
International Comparative..., s. 210 i n.
18 Zob. B. Agboade, [w:] ICLG The International Comparative…, s. 241 i n.
19 Dz.Urz. UE L 211 z 14.8.2009 r., s. 94–136.
20 Dz.Urz. UE L 176 z 15.7.2003 r., s. 57–78.
21 Dz.Urz. UE L 204 z 21.7.1998 r., s. 1–12.
22 Zob. nt. liberalizacji sektora gazu zielnego w  latach 80. XX  w. w  USA: M. Russel, [w:] 
E.J. Mitchell (red.), The Deregulation of Natural Gas, Washington 1983, s. 3 i n. Zob. ponadto: 
W.A. Mogel, J.P. Gregg, [w:] E.J. Mitchell (red.), The Deregulation…, s. 23 i n.
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i Rady (WE) Nr 713/2009 z 13.7.2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współ-
pracy Organów Regulacji Energetyki23, rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z 13.7.2009 r. w sprawie warunków dostę-
pu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) 
Nr 1775/200524 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 994/2010 z 20.10.2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeń-
stwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE25.

2.  Prawne instrumenty realizacji celów ekonomicznych 
Regulacja sektorów infrastrukturalnych o  charakterze sieciowym ma 

na celu promowanie konkurencji, względnie zastępowanie jej mechanizmów 
w  przypadku występowania naturalnego monopolu (przede wszystkim po 
stronie właściciela sieci – infrastruktury). Wcześniej sektory te stanowiły wła-
sność państwa (na skutek powojennej nacjonalizacji, powszechnej tak w Eu-
ropie Zachodniej, jak i w Europie Środkowej i Wschodniej)26, i objęte były 
państwowym monopolem prawnym. Obecnie, na skutek szeroko zakrojonej 
demonopolizacji, liberalizacji i  prywatyzacji sektorów usług powszechnych 
(służby publicznej), konieczne jest zagwarantowanie maksymalnej optyma-
lizacji ekonomicznej tych sektorów. Wskazana szczególna sytuacja rynków 
usług powszechnych (postmonopolistyczna, postpaństwowa) determinuje ko-
nieczność wprowadzenia szczególnych mechanizmów prawnych. Jednocześnie 
instrumenty te muszą iść w parze z realizacją dotychczasowych zadań w sfe-
rze polityki społecznej państwa (nie mogą ich negować), wskazując przede 
wszystkim na gwarancję szerokiego dostępu do dóbr powszechnych w  celu 
zaspokojenia zapotrzebowania na te dobra, przy utrzymaniu odpowiedniej ja-
kości tych dóbr i  ich umiarkowanej (rozsądnej) ceny. Doniosłość ostatniego 
z wymienionych elementów, tj. ceny danego dobra, jest nie do przecenienia. To 
cena bowiem determinuje w praktyce powszechność dostępu do danego dobra. 
Łatwo wyobrazić sobie bowiem sytuację, w której przy dużej podaży dobra 
i dużym potencjalnym zapotrzebowaniu na to dobro popyt pozostanie na ni-
23 Dz.Urz. UE L 211 z  14.8.2009  r., s.  1–14. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki zastąpiła wcześniejszy Europejski Organ Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu, po-
wołany decyzją Komisji 2003/796/WE z 11.11.2003 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu (Dz.Urz. WE L 296 z 14.11.2003 r., s. 34–35). 
Zob. decyzja Komisji 2011/280/UE z 16.5.2011 r. uchylająca decyzję 2003/796/WE w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu (Dz.Urz. UE L 129 
z 17.5.2011 r., s. 14).
24 Dz.Urz. UE L 211 z 14.8.2009 r., 36–54.
25 Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010 r., s. 1–22. Wskazane rozporządzenie zastąpiło wcześniej-
szą dyrektywę Rady 2004/67/WE z 26.4.2004 r. dotyczącą środków zapewniających bezpie-
czeństwo dostaw gazu ziemnego, Dz.Urz. UE L 127 z 29.4.2004 r., s. 92–96.
26 Obszernie nt. nacjonalizacji przeprowadzonej po 1945 r. w Wielkiej Brytanii, W.A. Robson, 
Nationalized Industry and Public Ownership, London 1962, s. 29 i n.
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skim poziomie ze względu na barierę cenową. Problem ten dostrzeżony został 
już w XVII w. w Anglii przez Sir M. Hale’a, który w traktacie swego autorstwa 
pt. „De Portibus Maris” dostrzegał konieczność zapewnienia w interesie pu-
blicznym powszechnego dostępu do określonych dóbr i  usług. Konieczność 
ta, wg M. Hale’a, powoduje, że takie dobra i usługi nie mogą znajdować się 
wyłącznie w sferze uprawnień prywatnoprawnych (łac. iuris privati). Natura 
tych dóbr i usług sprawia, że przechodzą one ze sfery prywatnoprawnej do 
sfery publicznoprawnej. Wymienioną powszechną dostępność do dóbr i usług 
uzyskuje się, m.in. poprzez wyznaczanie za nie opłat rozsądnych i umiarkowa-
nych (ang. reasonable and moderate)27.

Listę środków o charakterze proekonomicznym (cele ekonomiczne, ang.
consumer welfare), w istocie też o charakterze prokonkurencyjnym, rozpocząć na-
leży od obowiązkowego rozdzielania (ang. separation, unbundling, splitting) funk-
cji administracyjnych (regulacyjnych) od gospodarczych. Konsekwencją tego jest 
utworzenie i funkcjonowanie niezależnych organów regulacyjnych sektora ener-
getycznego, w  tym gazu ziemnego, we wszystkich państwach członkowskich 
UE. Zgodnie z  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/73/WE 
z 13.7.2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego 
i uchylającą dyrektywę 2003/55/WE organ regulacyjny (ang. regulatory authority, 
franc. autorité de régulation nationale, niem. Regulierungsbehörde) winien mieć za-
gwarantowaną niezależność tak, aby „wykonywał on swoje uprawnienia w spo-
sób bezstronny i przejrzysty” (art. 39 ust. 4 dyrektywy 2009/73/WE). W tym 
celu organ regulacyjny ma być prawnie wyodrębniony i funkcjonalnie niezależny 
od jakiegokolwiek innego podmiotu publicznego lub prywatnego, politycznie 
niezależny, zaś zarząd organu winien być z zasady nieodwoływalny z przyczyn 
innych poza ściśle określonymi w przepisach prawa. Przesłanki te winny mieć 
obiektywny, niepolityczny, charakter (art. 39 ust. 4 i 5 dyrektywy 2009/73/WE).

Zadaniem organu regulacyjnego jest, m.in. promowanie konkurencyjne-
go, bezpiecznego i zrównoważonego pod względem środowiska naturalnego 
rynku wewnętrznego gazu ziemnego we Wspólnocie, jak również skutecznego 
otwarcia rynku dla wszystkich wspólnotowych odbiorców i dostawców oraz 
zapewnianie właściwych warunków dla wydajnej i  niezawodnej eksploatacji 
sieci gazowych (art. 40 pkt a dyrektywy 2009/73/WE).

Rozdzieleniu strukturalnemu podlegają także systemy przesyłowe i ope-
ratorzy systemów przesyłowych (OSP28; art. 9 ust. 1 dyrektywy 2009/73/WE)29. 

27 Zob. E. Kosiński, Realizacja usług w ogólnym interesie gospodarczym w transporcie kole-
jowym w  Polsce. Na zakręcie przemian, [w:] C. Banasiński, E. Stawicki (red.), Konkurencja 
w gospodarce współczesnej, Warszawa 2007, s. 230–231. Zob. ponadto: W.A. Mogel, J.P. Gregg, 
Appropriateness of Imposing Common Carrier Status on Interstate Natural Gas Pipelines, 
Energy Law Journal 2004, vol. 25, s. 31–33.
28 Ang. transmission system operator – TSO.
29 Tylko pierwsza gazowa dyrektywa 98/30/WE, w  przeciwieństwie do dyrektywy elektro-
energetycznej 96/92/WE (Dz.Urz. UE L 27 z 30.1.1997 r., s. 20–29), nie zawierała regulacji 
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Przedsiębiorca będący właścicielem systemu przesyłowego winien pełnić 
funkcję certyfikowanego, zatwierdzonego i wyznaczonego operatora systemu 
przesyłowego (art. 9 ust. 1 dyrektywy 2009/73/WE). Certyfikacja i wyzna-
czenie przedsiębiorcy energetycznego (gazowego) jako operatora systemu 
przesyłowego uregulowana jest w  art.  10 dyrektywy 2009/73/WE30. Celem 
dyrektywy jest zagwarantowanie skutecznego oddzielenia sieci od działalności 
w zakresie produkcji i dostaw gazu ziemnego (określanego „skutecznym roz-
działem”), tak aby wyeliminować ryzyko dyskryminacji w zakresie eksploatacji 
sieci oraz zachęcić przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo do dokonywania 
inwestycji sieciowych (patrz pkt 6, a także pkt 7–9 Preambuły do dyrektywy 
2009/73/WE). Ostateczny termin wyznaczenia operatorów systemów przesy-
łowych upłynął 3.3.2012 r. 

Warunki i standardy niezależności operatorów systemów przesyłowych 
szczegółowo uregulowane są w  art.  17–19 dyrektywy 2009/73/WE. Kon-
trola i  nadzór nad wypełnianiem wymogów regulacyjnych przepisana jest 
w art. 20–21 dyrektywy 2009/73/WE. Wewnątrz operatora systemu przesyło-
wego winien znajdować się organ nadzoru, odpowiedzialny za podejmowanie 
decyzji mających znaczący wpływ na wartość aktywów wspólników lub akcjo-
nariuszy operatora systemu przesyłowego, w szczególności za decyzje dotyczą-
ce zatwierdzenia rocznych i długoterminowych planów finansowych, poziomu 
zadłużenia operatora systemu przesyłowego i wielkości dywidendy wypłacanej 
wspólnikom lub akcjonariuszom. Działalność wymienionego organu nadzoru 
nie może wpływać na bieżącą działalność oraz zarządzanie siecią przez opera-
tora systemu przesyłowego (art. 20 ust. 1 dyrektywy 2009/73/WE). 

Co więcej, na operatorów systemów przesyłowych nałożony jest obo-
wiązek wprowadzenia tzw. programu zgodności (ang. compliance programme, 
franc. programme d ’engagements, niem. Gleichbehandlungsprogramm), mają-
cego za zadanie wdrażanie środków eliminujących dyskryminację i określa-
jącym szczegółowe obowiązki pracowników operatorów związanych z tym 
zadaniem. Program zgodności podlega zatwierdzeniu przez organ regula-
cyjny (art. 21 ust. 1 dyrektywy 2009/73/WE). Organ nadzorujący operato-
ra powołuje tzw.  inspektora ds. zgodności (ang. compliance officer, franc. le 
cadre chargé du respect des engagement, niem. Gleichbehandlungsbeauftragter), 
zatwierdzanego przez organ regulacyjny, z zadaniem przede wszystkim mo-
nitorowania wprowadzania w  życie programu zgodności przez operatora 
systemu przesyłowego, oraz składania w  tym zakresie organowi nadzoru-

prawnej w  zakresie wyznaczania operatorów sieci przesyłowych. Natomiast kolejna dyrekty-
wa (druga) 2003/55/WE, tak jak dyrektywa elektroenergetyczna, już taką regulację zawierała. 
Zob. B.O.G. Mortensen, [w:] B. Iversen, P.W. Essen, B.O.G. Mortensen, M. Stenicke, K.E. Sørensen, 
Regulating competition in the EU, Copenhagen 2012, s. 626–627.
30 Zob. ponadto: art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 
z 13.7.2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające 
rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005.
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jącemu operatora oraz organowi regulacyjnemu sprawozdań i  informacji 
(art. 21 ust. 3 dyrektywy 2009/73/WE).

Ponadto państwa członkowskie zobowiązane są do wyznaczania ope-
ratorów systemów magazynowania i LNG (art. 12 dyrektywy 2009/73/WE), 
a także systemów dystrybucyjnych (art. 24)31. Zgodnie z art. 25 ust. 1 dyrek-
tywy 2009/73/WE operator systemu dystrybucyjnego odpowiedzialny jest za 
zapewnianie długoterminowej zdolności systemu do zaspokojenia uzasadnione-
go zapotrzebowania w zakresie dystrybucji gazu, eksploatację, utrzymanie i roz-
budowę w warunkach opłacalności ekonomicznej bezpiecznego, niezawodnego 
i wydajnego systemu na obszarze swej działalności, przy jednoczesnym należy-
tym poszanowaniu środowiska naturalnego i efektywności energetycznej.

Zadaniem operatorów wszystkich systemów jest zapewnienie eksploata-
cji, utrzymania i rozbudowy bezpiecznych, niezawodnych i wydajnych insta-
lacji przesyłowych, magazynowych lub instalacji LNG, w  warunkach opła-
calności ekonomicznej. Wymienione zadania mają na celu zagwarantowanie 
otwartego rynku przy należytej dbałości o środowisko naturalne oraz zagwa-
rantowanie odpowiednich środków i  zasobów umożliwiających wykonywa-
nie obowiązków w zakresie świadczenia usług (art. 13 ust. 1 pkt a dyrektywy 
2009/73/WE). Niemniej ważnym zadaniem jest eliminacja dyskryminacji 
względem wszelkich użytkowników systemów (w  szczególności polegającej, 
zgodnie z dyrektywą, na uprzywilejowanym traktowaniu powiązanych z ope-
ratorem przedsiębiorców; art. 13 ust. 1 pkt b dyrektywy 2009/73/WE).

Ostatnie rozdzielenie (ang. unbundling), wprowadzane dyrektywą 
2009/73/WE, dotyczy rachunkowości przedsiębiorców gazowych (art.  31). 
Wymieniony obowiązek rozdzielenia oznacza przede wszystkim konieczność 
prowadzenia przez przedsiębiorcę gazowego odrębnych ksiąg rachunkowych 
dla swojej działalności w zakresie przesyłu, dystrybucji, LNG i magazynowa-
nia. Oddzielna księgowość winna być prowadzona tak, jak dla odrębnych pod-
miotowo przedsiębiorców. Rozdzielenie to ma na celu eliminację dyskrymina-
cji, subsydiowania skrośnego i ogólnie zakłóceń konkurencji na rynku.

Kolejnym, niezwykle istotnym elementem regulacji sektora gazu ziemne-
go w UE jest gwarancja dostępu podmiotów trzecich do sieci i infrastruktury 
(ang. Third Party Access – TPA). Prawo to związane jest z doktryną urządzeń 
koniecznych (ang. essential facilities32, czy też bottleneck facilities33), definiowa-

31 Obowiązek wyznaczania operatorów systemów dystrybucyjnych pojawił się już w drugiej 
dyrektywie gazowej z 2003 r. Zob. ibidem, s. 626.
32 Zob. szerzej: D. Ridyard, Essential Facilities and the Obligation to Supply Competitors un-
der UK and EC Competition Law, ECLR 1996, Nr 8, s. 438 i n. oraz s. 451–452, czy M. Będ-
kowski-Kozioł, Wpływ amerykańskiej doktryny „essential facilities” na rozwój europejskiego 
prawa antymonopolowego, PUG 2000, Nr 12, s. 2 i n.
33 Zob. W.J. Baumol, J.A. Ordover, R.D. Willig, Partity Pricing and Its Critics: A  Necessary 
Condition for Efficiency in the Provision of Bottleneck Services to Competitors, Yale Journal 
on Regulation 1997, Nr 14, s. 145.
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nych jako objęty monopolem wkład niezbędny zarówno właścicielowi, jak 
i konkurentom właściciela, na rynku produktu końcowego34.

Dyrektywa 2009/73/WE zapewnia prawo dostępu do systemu przesyło-
wego35, systemu dystrybucyjnego i instalacji LNG (art. 32 ust. 1), do urządzeń 
magazynowych i pojemności magazynowych gazociągów (art. 33 ust. 1) oraz 
do sieci gazociągów kopalnianych (art. 34 ust. 1). Z oczywistych przyczyn pra-
wo dostępu do sieci i infrastruktury nie jest prawem absolutnym, i ograniczone 
jest m.in. ze względów technicznych, ze względu na istniejące pojemności czy 
zdolności przesyłowe, czy nałożone na przedsiębiorców gazowych obowiązki 
służby publicznej (art. 35 ust. 1 i 2).

Dostęp do systemów przesyłowych i dystrybucyjnych oraz do instalacji 
LNG jest dostępem odpłatnym na podstawie zatwierdzanych przez organ re-
gulacyjny i opublikowanych taryf (art. 32 ust. 1 dyrektywy 2009/73/WE). 

W przypadku dostępu do urządzeń magazynowych dyrektywa 2009/73/WE 
pozwala państwom członkowskim na wybór pomiędzy dostępem regulowanym 
ustawowo (ang. regulated TPA, RTPA) a dostępem negocjowanym (umownym, 
ang. negotiated TPA, NTPA). W przypadku dostępu negocjowanego, państwa 
członkowskie są zobowiązane przyjąć środki niezbędne w  celu zapewnienia 
przedsiębiorcom gazowym i uprawnionym odbiorcom możliwość negocjowania 
dostępu do instalacji magazynowych i do pojemności magazynowych gazocią-
gów, gdy jest to niezbędne z technicznego lub ekonomicznego punktu widze-
nia dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu oraz dla zorganizowa-
nia dostępu do innych usług pomocniczych. Możliwe jest wprowadzenie przez 
państwa członkowskie obowiązku publikowania przez operatorów systemów 
magazynowania i przedsiębiorstw gazowych co roku podstawowych warunków 
handlowych korzystania z magazynowania, z pojemności magazynowych gazo-
ciągów i z innych usług pomocniczych (art. 33 ust. 3 dyrektywy 2009/73/WE). 

Jeżeli dostęp do urządzeń magazynowych ma charakter regulowany, or-
gany regulacyjne lub państwa członkowskie zobowiązane są wprowadzić środ-
ki niezbędne do zagwarantowania przedsiębiorcom gazowym i uprawnionym 
odbiorcom prawo dostępu do magazynowania, do pojemności magazynowych 
gazociągów i do innych usług pomocniczych. Wymieniony dostęp ma miejsce 
w oparciu o opublikowane taryfy oraz wiąże się z warunkami i obowiązkami 
dotyczącymi korzystania z urządzeń magazynowych i pojemności magazyno-
wych gazociągów, wprowadzanymi w sytuacji, gdy z technicznego lub z eko-
nomicznego punktu widzenia jest to niezbędne dla zapewnienia skutecznego 

34 Zob. W.J. Baumol, J.A. Ordover, R.D. Willig, Partity Pricing and Its Critics: A  Necessary 
Condition for Efficiency in the Provision of Bottleneck Services to Competitors, Yale Journal 
on Regulation 1997, Nr 14, s. 145.
35 Szczegółowe zasady dostępu do sieci przesyłowych reguluje rozporządzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z 13.7.2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 
przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005. 
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dostępu do systemu, a także dla zorganizowania dostępu do innych usług po-
mocniczych. 

W toku procedury opracowywania taryf lub metod ich ustalania organy 
regulacyjne lub państwa członkowskie konsultują się z użytkownikami syste-
mu (art. 33 ust. 4 dyrektywy 2009/73/WE).

Zdaniem organu regulacyjnego każdego państwa członkowskiego jest 
zapewnienie ułatwienia dostępu do sieci dla nowych zdolności produkcyjnych. 
W tym, przede wszystkim, chodzi o usuwanie barier uniemożliwiających do-
stęp nowych przedsiębiorców do rynku gazu ziemnego oraz do gazu osiąganego 
z odnawialnych źródeł energii (OZE; art. 40 pkt e dyrektywy 2009/73/WE). 

Środkiem z  definicji gwarantującym liberalizację rynku gazu ziemne-
go –  otwarcie rynku –  jest wytyczenie kręgu podmiotów uprawnionych do 
wyboru dostawcy gazu ziemnego, określanych jako „uprawnieni odbiorcy”36 
(ang. eligible customers, franc. clients éligibles, niem. zugelassene Kunden). Od 
1.7.2007 r. wszyscy odbiorcy (zarówno przemysłowi, jak i gospodarstwa do-
mowe) są uprawnieni do wyboru dostawcy gazu ziemnego. Środek tej pełni 
dwojaką funkcję. Z  jednej strony stanowi fundamentalny prokonkurencyjny 
instrument otwarcia runku, z drugiej zaś strony zapewnia określony dobrobyt 
ludności (ang. welfare of consumers37, social welfare). Korelatem prawa wyboru 
dostawcy jest prawo do zmiany wybranego już dostawcy (art. 3 ust. 6 dyrek-
tywy 2009/73/WE). Co więcej, dyrektywa 2009/73/WE teoretycznie pozwala 
na wybór dostawcy ze wszystkich państw członkowskich Unii (art. 3 ust. 5). 
Należy w tym przypadku jednakże wziąć pod uwagę ograniczenia techniczne 
i transgraniczne w przesyle i dystrybucji gazu ziemnego.

Także zdecydowanie prokonkurencyjny charakter ma uprawnienie do za-
opatrywania i do bycia zaopatrzonym w gaz ziemny poprzez tzw. gazociągi bez-
pośrednie (linie bezpośrednie, ang. direct lines, franc. conduites directes, niem. Di-
rektleitungen)38. Zgodnie z art. 38 ust. 1 dyrektywy 2009/73/WE na państwach 
członkowskich ciąży obowiązek przyjęcia środków niezbędnych w celu zagwa-
rantowania przedsiębiorcom gazowym możliwości zaopatrywania, na obszarze 
ich działalności, uprawnionych odbiorców poprzez gazociągi bezpośrednie oraz 
zagwarantowania wszystkim uprawnionym odbiorcom możliwości bycia zaopa-
trzonymi w gaz ziemny poprzez gazociągi bezpośrednie.

Państwa członkowskie mogą wprowadzać obowiązek uzyskania stosow-
nego pozwolenia na budowę lub eksploatację gazociągu bezpośredniego (jak: 
licencja, zezwolenie, koncesja, zgoda lub zatwierdzenie), ale powinno to nastą-

36 Pojęcie zdefiniowane w art. 2 pkt 28 dyrektywy 2009/73/WE (słowniczek dyrektywy).
37 Zob. E. Kosiński, D. Wojtczak, Prawna dopuszczalność..., s. 117–118.
38 Pojęcie linii bezpośrednich występuje identycznie w dyrektywie elektroenergetycznej – dy-
rektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13.7.2009 r. dotyczącej wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE (Dz.Urz. 
UE L 211 z 14.8.2009 r., s. 55–93) – art. 34 ust. 1.


