PRAWO I POLITYKI SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 2015/2016
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Pojęcie sektorów infrastrukturalnych
2. Pojęcie sieci transeuropejskich (art. 170 TFUE)
3. Stosowanie europejskiego prawa konkurencji w sektorach infrastrukturalnych (art.
101-106 TFUE)
4. Pojęcie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (art. 106 TFUE)

POLITYKA W SEKTORZE ELEKTROENERGETYCZNYM
5. Podstawy traktatowe polityki energetycznej (art. 194 TFUE)
6. Krajowy organ regulacyjny – pozycja i zadania (dyrektywa 2009/72/WE; dalej: dyr. el.)
7. Zasada niezależności krajowego organu regulacyjnego (dyrektywa 2009/72/WE)
8. Pojęcie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej; OSP, OSD (art. 2 pkt 3-6 dyr. el.)
9. Pojęcie przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo (art. 2 pkt 3-6 dyr. el.)
10. Zasada TPA (dostęp stron trzecich do sieci) (art. 32 dyr. 2009/72/WE)
11. Rozdział własnościowy operatorów systemu przesyłowego (dyrektywa 2009/72/WE)
12. Niezależny operator przesyłowy (ITO) a niezależny operator systemu (ISO) w świetle
dyrektywy 2009/72/WE
13. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) – struktura i zakres
zadań (rozporządzenie 713/2009/WE)
14. Odbiorca wrażliwy oraz instrumenty ochronne (w świetle dyrektywy 2009/72/WE)
15. Pojęcie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz obowiązkowe krajowe cele i środki w
zakresie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa
2009/28/WE)
16. Krajowe plany działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa
2009/28/WE)
17. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej – istota i funkcje (dyrektywa
2009/28/WE)
18. Certyfikacja instalatorów urządzeń OZE (dyrektywa 2009/28/WE)
19. Weryfikacja zgodności biopaliw i biopłynów z kryteriami zrównoważonego rozwoju
(dyrektywa 2009/28/WE)
20. Transfery statystyczne między państwami członkowskimi (dyrektywa 2009/28/WE)
21. Wspólne projekty między państwami członkowskimi (dyrektywa 2009/28/WE)

POLITYKA W SEKTORZE GAZOWYM
22. Pojęcie przesyłania i dystrybucji gazu; OSP, OSD (art. 2 pkt 3-6 dyrektywy
2009/73/WE; dalej: dyr. gaz.)
23. Pojęcie przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo (art. 2 pkt 3-6 dyr. gaz.)
24. Rodzaje gazu stosowanego w celach energetycznych
25. Pojęcie instalacji LNG (art. 2 pkt 11 dyr. gaz.)
26. Krajowy organ regulacyjny – pozycja i zadania (art. 39 – 41 dyrektywy 2009/73/WE)
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27. Zasada niezależności krajowego organu regulacyjnego (art. 39 – 41 dyrektywy
2009/73/WE)
28. Zasada TPA (dostęp stron trzecich) (art. 32 dyr. gaz.)
29. Rozdział systemów przesyłowych i operatorów systemów przesyłowych (art. 9 dyr.
gaz.)
30. Niezależny operator przesyłowy (ITO) a niezależny operator systemu (ISO) w świetle
dyrektywy 2009/73/WE
31. Odbiorca wrażliwy oraz instrumenty ochronne (w świetle dyrektywy 2009/73/WE)

POLITYKA W SEKTORZE POCZTOWYM
32. Pojęcie usług pocztowych (dyrektywy: 97/67/WE oraz 2008/6/WE)
33. Etapy liberalizacji rynku pocztowego (2002-2013)
34. Krajowy organ regulacyjny w sektorze pocztowym (przepisy dyrektyw: 97/67/WE
oraz 2008/6/WE)
35. Pojęcie usługi powszechnej i zasady jej finansowania (przepisy dyrektyw: 97/67/WE
oraz 2008/6/WE)
36. Zadania operatora świadczącego usługę powszechną (przepisy dyrektyw: 97/67/WE
oraz 2008/6/WE)
37. Warunki świadczenia usług niezastrzeżonych (które wykraczają poza zakres usług
powszechnych) (przepisy dyrektyw: 97/67/WE oraz 2008/6/WE)

POLITYKA W SEKTORZE TELEKOMUNIKACYJNYM
38. Pozycja i zadania krajowych organów regulacyjnych w dziedzinie komunikacji
elektronicznej (dyrektywa 2002/21/WE)
39. Ustalanie znaczącej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego (art. 1416 dyrektywy 2002/21/WE)
40. Pojęcie kolektywnej znaczącej pozycji rynkowej (art. 14-16 dyrektywy 2002/21/WE)
41. Obowiązek świadczenia usługi powszechnej w sektorze komunikacji elektronicznej
(rozdział II dyrektywy 2002/22/WE)
42. Obowiązki nakładane na operatorów telekomunikacyjnych w zakresie udzielania
dostępu do rynku usług telekomunikacyjnych (art. 6-13a dyr. dyrektywy
2002/19/WE)

POLITYKA W SEKTORZE KOLEJOWYM
43. Pojęcie transeuropejskiego systemu kolei (art. 2 lit b dyrektywy 2008/57/WE)
44. Pojęcie interoperacyjności (art. 2 lit b dyrektywy 2008/57/WE)
45. Krajowy organ regulacyjny w sektorze kolejowym (art. 55-57 dyrektywy 2012/34/UE)
46. Rola Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) (rozporządzenie 881/2004/WE)
47. Obowiązki kolejowego zarządcy infrastruktury (art. 4-9 dyrektywy 2012/34/UE)
48. Zasady dostępu do infrastruktury kolejowej i usług (art. 10-13 oraz załącznik nr II
dyrektywy 2012/34/UE)
49. Zasady pobierania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej (art. 29-37 dyrektywy
2012/34/UE)
50. Zasady alokacji zdolności przepustowej infrastruktury (art. 38-54 dyrektywy
2012/34/UE)
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