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I. Wprowadzenie
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji ga-
zów cieplarnianych (EU ETS) został wprowadzony 
przez dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., 
ustanawiającą system handlu przydziałami emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmie-
niającą dyrektywę Rady 96/61/WE. 

System EU ETS jest głównym instrumentem re-
dukcji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej 
i najważniejszym elementem realizacji polity-
ki klimatycznej Unii. Obejmuje on ponad 11 ty-
sięcy elektrowni i zakładów produkcyjnych we 
wszystkich państwach członkowskich UE, a tak-
że w Liechtensteinie, Islandii i Norwegii. Tym 
samym system ten wykreował największy na 
świecie rynek handlu uprawnieniami do emisji 
dwutlenku węgla (CO2), obejmujący ponad trzy 
czwarte międzynarodowego handlu tymi upraw-
nieniami.

EU ETS bazuje na koncepcji zbywalnych upraw-
nień do emisji i polega na ustaleniu dopuszczalnego 
poziomu emisji na określonym obszarze i propor-
cjonalnym (wg ustalonego klucza) rozdziale tych 
uprawnień pomiędzy operatorów instalacji powodu-
jących emisję. W ramach dopuszczalnej wielkości 
emisji gazów cieplarnianych przedsiębiorcy mogą 
między sobą sprzedawać i nabywać uprawnienia 
do emisji. Założeniem tego systemu jest ustalenie 
górnego pułapu emisji gazów cieplarnianych, odpo-
wiadającego zobowiązaniom międzynarodowym 
i celom unijnej polityki klimatycznej.

Zreformowany system handlu uprawnieniami 
do emisji ma być również głównym europejskim 
instrumentem wykorzystywanym do osiągnię-
cia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych 
po 2020 r. Podczas szczytu Rady Europejskiej 
w dniach 23–24 października 2014 r. wyznaczone 
zostały ramy unijnej polityki klimatyczno-energe-
tycznej do roku 2030 i zatwierdzony wiążący cel 
unijny, zakładający ograniczenie emisji wewnętrz-
nej gazów cieplarnianych do roku 2030 o co naj-
mniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 

1990. Rada Europejska wyznaczając te ramy, 
ustaliła także, że system handlu uprawnieniami do 
emisji będzie głównym instrumentem wykorzysty-
wanym do osiągnięcia tego celu.

Zmiana dyrektywy 2003/87/WE dokonana przez 
dyrektywę 2009/29/WE wprowadziła zasadę na-
bywania uprawnień do emisji w drodze aukcji. 
Jednocześnie wprowadzono ograniczoną i przej-
ściową możliwość odstępstwa od systemu sprze-
daży uprawnień do emisji na aukcji i bezpłatnego 
ich przydzielania prowadzącym instalacje. W na-
stępstwie tej zmiany bezpłatne uprawnienia do 
emisji dla przedsiębiorstw energetycznych stały 
się tematem debaty politycznej i prawnej w Pol-
sce. Polska wykorzystała możliwość przewidzianą 
przez art. 10c dyrektywy 2003/87/WE zmienionej 
przez dyrektywę 2009/29/WE i przydzieliła bez-
płatnie uprawnienia do emisji operatorom instalacji 
wytwarzania energii elektrycznej (tzw. derogacje 
lub mechanizm derogacyjny). W związku z tym 
w debacie publicznej pojawił się szereg dylema-
tów dotyczących samego systemu EU ETS oraz 
w szczególności bezpłatnego przydziału upraw-
nień do emisji.

Problemy te zyskały na aktualności w związku 
z wyznaczeniem przez Radę Europejską ram unijnej 
polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r., któ-
re stanowią, że przydział bezpłatnych uprawnień 
nie wygaśnie, a istniejące środki będą nadal obo-
wiązywały po roku 2020. Możliwość bezpłatnego 
przydziału uprawnień będzie jednak ograniczona. 
Państwa członkowskie, których PKB w przelicze-
niu na mieszkańca wynosi poniżej 60% średniej 
UE, mogą postanowić o dalszym przydzielaniu bez-
płatnych uprawnień sektorowi energetycznemu do 
2030 r., przy czym maksymalna kwota przydzielo-
na bezpłatnie po 2020 r. nie powinna przekroczyć 
40% uprawnień. Dodatkowo powstanie nowa re-
zerwa obejmująca 2% uprawnień w zakresie EU 
ETS służąca zaspokojeniu wysokich potrzeb inwe-
stycyjnych w państwach członkowskich o niskich 
dochodach (fundusz modernizacyjny).

Niniejszy raport stanowi wkład w debatę publicz-
ną dotyczącą systemu EU ETS i jego przyszłości. 
Przedmiotowa analiza funkcjonowania systemu 
bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnia-
nych w Polsce dokonana została w świetle prawa 
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Unii Europejskiej. W raporcie staramy się naświetlić 
problemy dotyczące systemu EU ETS wyrażające 
się w następujących pytaniach:
1.  Jakie jest miejsce systemu EU ETS w unijnej 

polityce ochrony klimatu?
2. Jakie są traktatowe podstawy przyjmowania 

środków ochrony klimatu?
3.  Jak zafunkcjonował bezpłatny przydział 

uprawnień do emisji dla elektroenergetyki 
w Polsce?

4. Jakie konsekwencje wynikają z faktu, że bez-
płatne uprawnienia do emisji podlegają pod 
unijne przepisy o pomocy państwa?

Mamy nadzieję, że prezentacja wskazanych proble-
mów przyczyni się do odpowiedzi na pytanie, czy wła-
dze Rzeczypospolitej Polskiej powinny postanowić 
o kontynuacji przydzielania bezpłatnych uprawnień do 
emisji sektorowi elektroenergetycznemu w perspek-
tywie roku 2030, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami.

 Dr Marcin Stoczkiewicz1

Agnieszka Warso-Buchanan, LL.M.2

1 Marcin Stoczkiewicz – doktor nauk prawnych, szef Programu Klimat i Energia ClientEarth.

2 Agnieszka Warso-Buchanan – radca prawny w zespole Klimat i Energia ClientEarth.
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II.   System handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych 
UE w kontekście polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej 
– wprowadzenie do 
problematyki

Maria Magdalena Kenig-Witkowska3

1.   Kształtowanie i rozwój polityki 
klimatycznej UE

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej postrzegana 
w doktrynie prawa Unii Europejskiej jako zasadni-
czy element unijnej polityki w dziedzinie środowi-
ska wpisuje się w globalne dążenia społeczności 
międzynarodowej zmierzające do przeciwdziała-
nia zmianom klimatu. Powszechnie uważa się, że 
przez system handlu emisjami (ETS), który jest 
elementem polityki klimatycznej, Unia Europejska 
stała się światowym liderem w walce ze zmiana-
mi klimatu skutecznie mobilizującym mechanizmy 
rynkowe do tej walki4. Przewodnictwo UE w tej 
materii bierze się zarówno z podstaw aksjologicz-
nych polityki UE w dziedzinie środowiska, jak też 
z doświadczeń unijnych wynikających z konieczno-
ści pogodzenia indywidualnych interesów państw 
członkowskich z naukowo uzasadnionymi wymo-
gami w tej materii5. 

Na proces kształtowania polityki klimatycznej 
UE niewątpliwie miały wpływ wydarzenia to-
warzyszące rozwojowi świadomości społecz-
ności międzynarodowej wobec zmian klimatu 
w skali globalnej, takie jak pierwsza Światowa 
Konferencja Klimatyczna w 1979 r. i powstanie 
Światowego Programu Klimatu6 oraz powołanie 

w 1988 r. Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Kli-
matu (IPCC), który w 1990 r. opublikował pierwszy 
raport przedstawiający naukowo uzasadnione do-
wody dotyczące procesów zmian klimatycznych. 
To m.in. w wyniku tych działań w 1992 r. w cza-
sie tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro przyję-
to Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych 
w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), która weszła 
w życie w 1994 r., a podczas trzeciej Konferencji 
Stron UNFCCC został podpisany do tej konwencji 
tzw. Protokół z Kioto. 

Unia Europejska stała się zarówno stroną Kon-
wencji7, jak i Protokołu z Kioto8, korzystając z kom-
petencji zawartych obecnie w tytule XX Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zaty-
tułowanym – Środowisko naturalne, który został 
wprowadzony do traktatów unijnych przez prze-
pisy Traktatu z Maastricht; oraz z kompetencji 
zawartych w Tytule V zatytułowanym – Umowy 
międzynarodowe. Na zasadzie ówczesnych prze-
pisów art. 130s i 228 TWE i art. 175 i 300 ów-
czesnego Traktatu Wspólnoty Europejskiej (TWE) 
(obecnie art. 191 w zw. z art. 218 TFUE i 216 
TFUE), UE miała kompetencje do zawarcia oby-
dwu tych umów, których przepisy wiążą zarówno 
instytucje UE, jak i państwa członkowskie. 

Pojęcie „polityka klimatyczna UE” nie jest poję-
ciem traktatowym i pozostaje w związku z polity-
ką UE w dziedzinie środowiska, którą kształtowały 
programy działania Wspólnoty Europejskiej, a któ-
ra po raz pierwszy została włączona do katalogu 
polityk unijnych w 1986 r. przez przepisy Jedno-
litego Aktu Europejskiego9. Należy zauważyć, że 
dopiero Traktat z Lizbony w drodze rewizji Traktatu 
Wspólnoty Europejskiej wprowadził do przepisów 
dotyczących środowiska cel, jakim jest zwalczanie 
zmian klimatu. Z perspektywy traktatowej wyra-
żenie „polityka klimatyczna UE” jest pojęciem 
prawniczym odnoszącym się do polityki Unii Eu-
ropejskiej zmierzającej do realizacji partykularnego 

3 Maria Magdalena Kenig-Witkowska – profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Programowej Fundacji ClientEarth Poland. 

4  Zob. np. F. Convery, D. Ellerman, C. de Perthuis, The European Carbon Market in Action: Lessons from the first Trading Period, http://globalchange.mit.edu/files/document/
MITJPSPGC_Rpt162.pdf (dostęp 13.02.2016).

5  Zob. sprawa C 22/70 ERTA, orzeczenie z 1971 r., ECR 273. 

6  Konferencja zorganizowana przez WMO, UNEP, FAO, UNESCO i WHO.

7  Decyzja Rady 94/69/WE z 15 grudnia 1993 r., Dz. Urz. UE L 33 z 07.02.1994, s. 11.

8  Decyzja Rady 2002/358/WE z 25 kwietnia 2002 r., Dz. Urz. UE L 130 z 15.05.2002, s. 1.

9  Dz. U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/6

http://globalchange.mit.edu/files/document/MITJPSPGC_Rpt162.pdf
http://globalchange.mit.edu/files/document/MITJPSPGC_Rpt162.pdf
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celu UE w dziedzinie środowiska, jakim jest zwal-
czanie zmian klimatu.

Politykę klimatyczną UE kształtują i rozwijają tzw. 
ogólne programy działania UE, określające cele prio-
rytetowe w dziedzinie środowiska (art. 192 ust. 3 
TFUE). Są to akty prawne, które nie mają wpraw-
dzie charakteru normatywnego, ale w praktyce sta-
nowią podstawy prawne dla przyjmowania aktów 
prawnych o takim właśnie charakterze10. Zgodnie 
z cytowanym przepisem ogólne programy działania 
uchwalane są przez Parlament Europejski i Radę, i 
stanowione zgodnie ze zwykłą procedurą ustawo-
dawczą, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-
-Społecznym i Komitetem Regionów. Akty prawne 
przyjmowane dla realizacji tych programów są podej-
mowane na zasadach przewidzianych w art. 192 ust. 
1 TFUE (zwykła procedura ustawodawcza) bądź, 
w zależności od przypadku, na zasadzie art. 192 
ust. 2 TFUE (z poszanowaniem art. 114, Rada sta-
nowi jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą 
ustawodawczą, po konsultacji z Parlamentem Euro-
pejskim i obydwoma komitetami doradczymi). 

Zanim polityka związana z przeciwdziałaniem zmia-
nom klimatycznym znalazła umocowanie w Trakta-
cie z Lizbony, zagadnienia związane z klimatem jako 
przedmiotem ochrony znalazły podstawy w progra-
mach działania UE. Po raz pierwszy nawiązał do nich 
Trzeci Program Działania w dziedzinie środowiska, 
przyjęty na lata 1982–198611. Potwierdzono w nim, 
że jednym z celów polityki w dziedzinie środowiska 
jest długoterminowe zachowanie zasobów, które 
determinują jakość życia, a wśród nich wymieniono 
klimat12. Kolejny, Czwarty Program Działania w dzie-
dzinie środowiska, przyjęty na lata 1987–199213, 
odwołał się do zagadnień związanych z ochroną kli-
matu na poziomie ogólnych kierunków polityki Unii 
Europejskiej. Wskazywano w nim m.in. na konieczne 
ograniczenia w używaniu paliw kopalnych w związku 
z postępującymi zmianami klimatycznymi, które są 
efektem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

W dokumencie podkreślono konieczność przygoto-
wania odpowiedniej strategii UE i dalszych prac Ko-
misji Europejskiej w tym zakresie14. 

Przełomowym w procesie kształtowania polityki 
klimatycznej UE był Piąty Program Działania w dzie-
dzinie środowiska15, obejmujący lata 1993–2000, 
traktujący zmiany klimatu jako jeden z głównych pro-
blemów środowiska. Zmiany klimatu zostały w nim 
określone jako problemy i zagrożenia o charakterze 
globalnym16. Odwołano się przy tym bezpośrednio 
do UNFCCC i wskazano na takie jej cele, jak utrzy-
manie poziomu emisji dwutlenku węgla, który nie 
przekraczałby możliwości absorpcyjnych Ziemi. Za-
proponowane w programie działania obejmowały 
oszczędność energii, poprawę efektywności ener-
getycznej oraz zastępowanie paliw kopalnych pali-
wami ze źródeł niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych. 
Szósty Program Działania na lata 2001–2010 okre-
ślił zmiany klimatu jako jeden z priorytetów polityki 
ekologicznej UE, zapowiadając ratyfikację Protokołu 
z Kioto i realizację jego postanowień między inny-
mi poprzez wprowadzenie systemu handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych17. Zgodnie 
z jego postanowieniami zwalczanie zmian klimatu 
jest integralną częścią polityki dotyczącej stosunków 
zewnętrznych Unii Europejskiej. 

Siódmy Program Działania18, obejmujący lata 2013–
2020, uznaje politykę klimatyczną UE za filar w pro-
cesie przekształcania Unii Europejskiej w obszar 
gospodarczy oszczędzający zasoby naturalne. Pod-
kreślono w nim m.in., że dla realizacji postawionych 
w nim celów konieczne jest przede wszystkim pełne 
wdrożenie pakietu klimatyczno-energetycznego UE. 
Podkreślono również, że system handlu uprawnienia-
mi do emisji gazów cieplarnianych UE ma pozostać 
głównym filarem polityki przeciwdziałania zmianom 
klimatu również po roku 202019.

Na przestrzeni ostatnich 30 lat zasadniczą rolę 
w kształtowaniu i rozwoju polityki klimatycznej UE 

10.  M. M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, wyd. 3, Warszawa 2011, s. 108.

11  Dz. Urz. WE C 46 z 17.2.1983, s. 1.

12  Pkt II.9 i 22.

13  Dz. Urz. WE C 328 z 7.12.1987, s. 1.

14  Pkt 2.3.20.

15  Dz. Urz. WE C 138 z 17.5.1993, s. 1.

16  Rozdział 10. 

17  Dec. 1600/2002/WE, art. 5 ust. 2.

18  Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, s. 171.

19  Ibidem, pkt 43 lit. a.

20  Na temat metody wspólnotowej zob. M. M. Kenig-Witkowska (w:) M.M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wyd. 6, C.H. Beck, Warszawa 2015, 
s. 38 i nast.
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odgrywa Komisja Europejska i Rada Unii Europej-
skiej, funkcjonujące w tym przedmiocie w oparciu 
o metodę wspólnotową20. I tak, w 1988 r. Komisja 
opublikowała komunikat, w którym zawarła program 
obejmujący ocenę politycznych scenariuszy w spra-
wie działań ówczesnej Wspólnoty w tej materii21. 
W ślad za komunikatem, w 1989 r. Rada w przyję-
tych konkluzjach zwróciła się do Komisji w sprawie 
sformułowania propozycji inicjatyw w sprawie sta-
nowiska UE prezentowanego na forach międzyna-
rodowych w debatach dotyczących zmian klimatu22. 
Efektem prac podjętych przez Komisję był opubliko-
wany w 1991 r. komunikat w sprawie zmian klimatu, 
dotyczący strategii ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery i poprawy efektywności energe-
tycznej w UE23. W wyniku dalszych prac, w 1992 r. 
Komisja przedstawiła propozycję dwóch dyrektyw 
dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla przez 
poprawę efektywności energetycznej24 i opodatko-
wanie energii25. 

Wyraźnie widoczna po 1992 r. intensyfikacja dzia-
łań Komisji w tym przedmiocie wiąże się z przy-
stąpieniem UE do Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, a na-
stępnie do Protokołu z Kioto. W tym kontekście na-
leży wspomnieć o dwóch istotnych dokumentach 
Komisji, tj. komunikacie z 3 czerwca 1998 r. doty-
czącym strategii UE po przyjęciu Protokołu z Kio-
to26 oraz komunikacie z 19 maja 1999 r. w sprawie 
działań przygotowawczych do implementacji Pro-
tokołu z Kioto27. 

Niezwykle ważnym krokiem kształtującym unijną 
politykę klimatyczną było uruchomienie przez Komi-
sję Europejską w 2000 r. Europejskiego Programu 
w sprawie Zmian Klimatu (ECCP)28, którego zada-
niem jest m.in. prowadzenie prac przygotowaw-
czych w zakresie wspólnych i skoordynowanych 
polityk w celu zredukowania poziomu emisji gazów 
cieplarnianych w obszarze obrotu prawnego UE. 

W związku z tym Komisja przedstawiła tzw. zieloną 
księgę, rozpoczynając w ten sposób debatę na te-
mat handlu emisjami w UE, a także na temat celów 
systemu handlu emisjami w związku z celami i zasa-
dami dotyczącymi innych polityk Unii Europejskiej29. 
O znaczeniu prac ECCP świadczy fakt, że w pierw-
szych sześciu latach działania UE przyjęła ponad 30 
aktów prawnych, które wiążą się z horyzontalnym 
działaniem w UE w dziedzinie zapobiegania zmia-
nom klimatu30. 

Bardzo istotnym dokumentem kształtującym przy-
szłą politykę klimatyczną UE w zakresie emisji ga-
zów cieplarnianych jest komunikat Komisji z 2014 r. 
w sprawie politycznych ram dotyczących klimatu 
i energii na okres 2020–203031. Komisja zapropo-
nowała w nim ustalenie na 2030 r. celu w zakresie 
redukcji gazów cieplarnianych w UE o 40% w porów-
naniu z rokiem 1990. Należy zauważyć, że zdaniem 
Komisji polityka i środki, które państwa członkow-
skie wdrażają i zamierzają wdrażać, będą nadal od-
nosić skutki po roku 2020. 

2.   Podstawy prawne polityki klimatycznej 
UE w Traktacie z Lizbony

Zgodnie z przepisami art. 191 TFUE, polityka kli-
matyczna UE ma przyczynić się do osiągnięcia jed-
nego z celów polityki UE w dziedzinie środowiska, 
którym jest zwalczanie zmian klimatu. Sformuło-
wanie zawarte w art. 191 ust. 1 TFUE wskazuje 
na jego dynamiczny charakter, o wielu możliwych 
zmiennych odnoszących się do jego finalité. Dla-
tego też środki prawne przyjmowane dla jego re-
alizacji, z natury bardziej dynamicznie reagujące 
na dane naukowo-techniczne niż inne środki po-
dejmowane w ramach tytułu XX Traktatu z Lizbo-
ny, zależą od przyjmowanych stanowisk państw 
członkowskich ocenianych z perspektywy przepi-
sów ust. 3 art. 191 TFUE. 

21  Communication from the Commission to the Council: „The Greenhouse Effect and the Community”. Commission Work Programme concerning the evaluation of policy op-
tions to deal with the „greenhouse effect”, COM (88) 656 final, 16.1.1989. 

22  Council Resolution of 21 June 1989 on the greenhouse effect and the Community, Dz. Urz. UE C 183 z 20.7.1989, s. 4.

23  Communication from the Commission to the Council: „A strategy to limit carbon dioxide emissions and to improve energy efficiency”, SEC (91) 1744 final, 14.10.1991, pkt 17. 

24  Proposal for a Council directive to limit carbon dioxide emissions by improving energy efficiency (SAVE programme), COM (92) 182 final, 26.6.1992.

25  Proposal for a Council directive introducing a tax on carbon dioxide emissions and energy, COM (92) 226 final, 30.6. 1992.

26  Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: „Climate change – Towards an EU post-Kyoto strategy”, COM (1998) 353 final, 3.6.1998. 

27  Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: „Preparing for Implementation of the Kyoto Protocol”, COM (1999) 230 final, 19.5.1999.

28  Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on EU policies and measures to reduce greenhouse gas emissions: towards a European 
Climate Change Program (ECCP), COM (2000) 88 final, 8.3.2000. 

29  Green Paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union, COM (2000) 87 final, 8.3.2000. 

30  Cz. Damro, I. Hardie, D. MacKenzie, The EU and Climate Change policy: Law, Politics and Prominence at Different Levels, JCER 4(3)/2008, s. 179-180, file:///C:/Users/y/
Downloads/141-567-1-PB.pdf (dostęp 13.02.2016). 

31  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu 
i energii, (COM 2014) 15 final. 

file:///C:/Users/y/Downloads/141-567-1-PB.pdf
file:///C:/Users/y/Downloads/141-567-1-PB.pdf
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Art. 191 TFUE wymienia zwalczanie zmian klimatu 
wśród celów polityki Unii Europejskiej w dziedzinie 
środowiska. Jest to więc cel partykularny w sto-
sunku do celów generalnych Unii Europejskiej za-
wartych w art. 3 Traktatu ustanawiającego Unię 
Europejską (TUE), jakimi są: trwały rozwój Europy, 
wysoki poziom ochrony i poprawa jakości środowi-
ska oraz trwały rozwój Ziemi. Mimo że zwalczanie 
zmian klimatu, jako cel polityki unijnej w brzmieniu 
przepisu art. 191 TFUE, wiąże go bezpośrednio 
z płaszczyzną międzynarodową, a więc dotyczą-
cą zewnętrznych działań Unii, cel generalny, jakim 
jest trwały rozwój Europy i Ziemi, czyni go opera-
cyjnym na obydwu płaszczyznach działania Unii 
i państw członkowskich, tj. wewnętrznej i zewnętrz-
nej. Chociaż generalnie w literaturze uważa się, że 
sformułowane w art. 191 TFUE cele mają przede 
wszystkim charakter politycznych wytycznych, to 
obowiązek zawarty w art. 191 TFUE, dotyczący pro-
mowania na płaszczyźnie międzynarodowej środ-
ków zmierzających do rozwiązywania regionalnych 
lub światowych problemów środowiska, w brzmie-
niu, w jakim stał się podstawą prawną dla przyjęcia 
przez UE Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) i Protoko-
łu z Kioto, tworzy wyraźne zobowiązania prawne po 
stronie Unii Europejskiej w wykonaniu postanowień 
obydwu umów. 

W tym kontekście warto zauważyć, że sformuło-
wanie przepisu art. 191 TFUE w części dotyczą-
cej walki ze zmianami klimatu („...promowanie 
na płaszczyźnie międzynarodowej środków...”) 
w niewielkim stopniu uwzględnia fakt, że polityka 
klimatyczna ma charakter horyzontalny i wymaga 
środków dla jej realizacji na poziomie wielu polityk 
unijnych, oraz że ogólnie sformułowana w art. 11 
TFUE klauzula integracyjna nie może zastąpić jasno 
sformułowanego w traktatach celu Unii Europej-
skiej, jakim niewątpliwie jest, w świetle działań UE, 
walka ze zmianami klimatu. Należy też zauważyć, że 
w razie skrajnych wątpliwości kompetencyjnych co 
do właściwości podstawy prawnej dla przyjętego 
w tym przedmiocie środka prawnego – pozostaje 
do zastosowania przepis art. 352 TFUE, stanowią-
cy o kompetencjach dorozumianych UE, również 
w przypadkach ewentualnej kolizji norm dotyczą-
cych różnych polityk unijnych.

Zastanawiając się nad walorem prawnym celów za-
wartych w traktatach unijnych z perspektywy zobo-
wiązań unijnych do ich realizacji, należy wziąć pod 
uwagę orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE 
wskazujące, że przepisy mówiące o celach i zada-
niach Unii nie mają wyłącznie charakteru ogólnych 
założeń politycznych, ale są prawnie wiążące32. Na-
leży jednak pamiętać o ograniczeniach związanych 
z tym stanowiskiem, ponieważ, generalnie, prze-
pisy dotyczące celów nie zawierają postanowień 
kompetencyjnych. Te ostatnie, zgodnie z zasadami 
prawa UE, wynikają z tych poszczególnych norm 
prawa pierwotnego i pochodnego, które stanowią 
wyraźną podstawę dla działania instytucji unijnych. 
Tylko wyjątkowo więc, np. w sytuacji, gdyby bez 
takich kompetencji istniejące normy nie mogły być 
stosowane, można domniemywać istnienie kompe-
tencji w danej materii z bezpośrednim powołaniem 
się na cele i zadania zapisane w traktatach. Wiążąca 
moc prawna przepisów dotyczących celów i zadań 
polega również na tym, że mogą one stanowić śro-
dek pomocniczy przy wykładni i stosowaniu innych 
przepisów prawa Unii Europejskiej.

Odnosząc się do podstaw prawnych polityki kli-
matycznej UE, należy zauważyć, że podstawą dla 
środków prawnych przyjmowanych dla realizacji 
tej polityki są przede wszystkim przepisy tytułu 
XX TFUE, dotyczące polityki UE w dziedzinie śro-
dowiska. Uwaga ta dotyczy również źródeł prawa 
w przedmiocie unijnego systemu handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych, która 
to materia, podobnie jak dziedzina środowiska, 
należy do kompetencji dzielonych33. Inicjatywę 
ustawodawczą w tym przedmiocie ma Komisja 
Europejska, a akty prawne są co do zasady przyj-
mowane w zwykłej procedurze ustawodawczej34. 
Na zasadzie odstępstwa i z poszanowaniem prze-
pisów art. 114 TFUE, określone w traktacie środki 
prawne są przyjmowane przez Radę jednomyśl-
nie, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komite-
tem Regionów, zgodnie ze specjalną procedurą 
ustawodawczą (art. 192 ust. 2 TFUE). 

Przez wprowadzenie do Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej tytułu XXI – Energetyka (art. 
194 TFUE), aksjologicznie wzmocniono również 

32  M.M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska Unii Europejskiej, op.cit., s. 47.

33  Art. 4 ust. 2 lit. e TFUE.

34  Art. 192 TFUE.
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podstawę traktatową dla podejmowania środków 
w przedmiocie realizacji polityki klimatycznej wte-
dy, gdy realizowane są cele polityki energetycznej, 
takie jak wspieranie efektywności energetycznej 
i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, 
które są również celami unijnej polityki klimatycz-
nej. W przypadku stanowienia prawa na podstawie 
przepisu art. 194 TFUE stosuje się zwykłą proce-
durę ustawodawczą. Środki prawne, podobnie jak 
w przypadku programów działania, podejmowane 
są po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym i Komitetem Regionów. 

3.   System handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych w UE w kontekście 
polityki klimatycznej UE

Z przeglądu aktów prawnych Wspólnoty Euro-
pejskiej wynika, że jej polityka klimatyczna, któ-
ra kształtowana jest od połowy lat 80. ubiegłego 
stulecia, dotyczy w zasadzie trzech pól działania, 
w których wdrażano wspólne mechanizmy i środ-
ki prawne, tj. ograniczenia emisji gazów cieplarnia-
nych, odnawialnych źródeł energii i efektywności 
energetycznej. 

W obrocie prawnomiędzynarodowym i wewnątrz-
unijnym system handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS) uważany jest za zasadniczy element unijnej 
polityki w przedmiocie walki ze zmianami klimatu 
i podstawowe narzędzie funkcjonujące w obrębie 
mechanizmu redukcji gazów cieplarnianych w opar-
ciu o ekonomiczną zasadę efektywności kosztów. 
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji jest 
efektem jednego z założeń polityki klimatycznej UE, 
dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnia-
nych, wpisujących się w realizację generalnego celu 
traktatowego UE, jakim jest poprawa jakości środo-
wiska (art. 3 TUE). 

Zgodnie z zasadami systemu ustanowionego na 
podstawie przepisów UNFCCC i Protokołu z Kioto, 
UE i państwa członkowskie UE przyjęły zobowią-
zanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
m.in. przez wdrażanie instrumentów prawnych 

przyczyniających się do osiągnięcia celów reduk-
cyjnych, wśród których jest Mechanizm wspólne-
go wdrażania, Mechanizm czystego rozwoju oraz 
międzynarodowy system handlu uprawnieniami do 
emisji gazów. System ten pozwolił stronom Pro-
tokołu z Kioto na nabywanie i zbywanie jednostek 
redukcji emisji (ERU), jednostek poświadczonej 
redukcji emisji (CER), jednostek przyznanej emisji 
(AAU) oraz jednostek pochłaniania (RMU) oraz na 
wprowadzanie systemu handlu emisjami na pozio-
mie krajowym i regionalnym, czego przykładem jest 
system handlu emisjami w Unii Europejskiej oparty 
na krajowych planach rozdziału uprawnień (KPRU). 
Na podstawie porozumienia przyjętego przez Radę 
w dniu 16 czerwca 1998 r.35 nastąpił podział zobo-
wiązań redukcyjnych pomiędzy poszczególne pań-
stwa członkowskie, poprzez określenie ich limitów 
emisyjnych. 

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji ga-
zów cieplarnianych powstał na mocy dyrektywy 
2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydzia-
łami emisji w UE36, zmienionej przez przepisy dyrek-
tywy 2004/101/WE, ustanawiającej system handlu 
uprawnieniami do emisji w UE z uwzględnieniem me-
chanizmów projektowych Protokołu z Kioto37. System 
zaczął funkcjonować w Unii Europejskiej od 1 stycznia 
2005 r., wyprzedzając wejście do obrotu prawnego 
Protokołu z Kioto (wszedł on w życie 16 lutego 2005 r.).

W 2007 r., po dwóch latach funkcjonowania w UE 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, Rada 
Europejska potwierdziła w konkluzjach przyjęcie 
celu redukcyjnego do 2020 r. na poziomie 20% 
w stosunku do poziomu z roku 1990, a ponadto za-
sygnalizowała konieczność przyjęcia 30-procento-
wego celu redukcyjnego pod warunkiem podjęcia 
podobnych zobowiązań przez inne rozwinięte pań-
stwa na podstawie przyszłego globalnego porozu-
mienia w tej sprawie38. W 2008 r. do europejskiego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji włączo-
no operatorów lotniczych (dyrektywa 2008/101/
WE zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu 
uwzględnienia działalności lotniczej w systemie 
handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
we Wspólnocie39). 

35  Doc. 9702/98 of 19 June 1998 of the Council of the European Union reflecting the outcome of proceedings of the Environment Council of 16-17 June 1998, Annex I.

36  Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, s. 32. 

37  Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, s. 18.

38  Konkluzje Rady Europejskiej, 7/8 marca 2007, 7224/1/07 REV 1, pkt 31 i 32. 

39  Dz. Urz. UE L 8 z 13.1.2009, s. 3.
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Efektem polityki redukcyjnej UE było stanowisko 
Komisji, która przygotowała w styczniu 2008 r. 
propozycję osiągnięcia do roku 2020 celu reduk-
cyjnego na poziomie 20% w stosunku do pozio-
mu z roku 1990. Propozycja stała się podstawą 
dla przyjęcia w 2009 r. dyrektywy 2009/29/WE, 
razem z pakietem innych aktów prawnych, które 
mają na celu walkę ze zmianami klimatu, a do-
tyczą promocji energii ze źródeł odnawialnych, 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla z samocho-
dów, nowych standardów paliw i biopaliw oraz 
wychwytywania i magazynowania dwutlenku 
węgla40. W tym kontekście należy wymienić roz-
porządzenie nr 219/2009, dostosowujące niektó-
re akty podlegające procedurze zawartej w art. 
294 TFUE do decyzji Rady 1999/468/WE41. Po-
stanowienia dyrektyw zostały implementowa-
ne do krajowych porządków prawnych państw 
członkowskich UE. 

W ramach porządku prawnego Unii Europejskiej 
system handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych regulowany jest także na mocy roz-
porządzeń, których przedmiotem są techniczne 
elementy działania systemu. Dotyczą one w szcze-
gólności funkcjonowania rejestru, który umożliwia 
prawidłowe księgowanie transakcji w ramach unijne-
go systemu handlu uprawnieniami do emisji42, praw-
nych wymogów monitorowania i sprawozdawania 
emisji43 oraz zasad funkcjonowania unijnej aukcji 
uprawnień do emisji44.

Techniczne aspekty funkcjonowania systemu re-
gulowane są również na mocy decyzji Komisji 
Europejskiej45 dotyczących tych jego elementów, 
które wymagają stosunkowo częstych zmian, 
np. aktualizowania listy sektorów narażonych na 
tzw. ucieczkę emisji46, decyzji przydziałów upraw-
nień do emisji47 lub rozwiązań temporalnych48. 

Regulacje dotyczące systemu handlu uprawnienia-
mi do emisji gazów cieplarnianych są także uzupeł-
niane, w warstwie wyjaśniającej, przez akty tzw. 
miękkiego prawa (soft law), jak np. wydawane przez 
Komisję Europejską wytyczne (komunikaty), m.in. 
w przedmiocie pomocy państwa49 oraz w obszarze 
dotyczącym monitorowania i weryfikacji emisji50.

4.   Pakiet energetyczno-klimatyczny  
jako instrument  
polityki klimatycznej UE

Realizowanie polityki klimatycznej Unii Europejskiej 
mającej na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu 
jest postrzegane przede wszystkim w związku z in-
strumentami prawnymi zawartymi w tzw. pakiecie 
energetyczno-klimatycznym UE51. Przy tej okazji na-
leży mieć na uwadze, że w ramach tej polityki miesz-
czą się także działania oparte na innych aktach prawa 
UE, m.in. związane z przystąpieniem UE do Konwen-
cji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej oraz 
Protokołu Montrealskiego do tej konwencji52. 

40  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.04.2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 140 z 5.6.2009, s. 63. 

41  Dz. Urz. UE L 87 z 31.3.2009, s. 109.

42  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami 
nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011; Dz. Urz. UE L 122 z 3.5.2013, s. 1.

43  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE; Dz. Urz. UE L 
165 z 18.6.2013, s. 13.

44  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji 
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnia-
nych we Wspólnocie (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, s. 1.

45  Np. decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne 
dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych 
w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE 
L 290 z 6.11.2010, s. 39.

46  Np. decyzja Komisji z dnia 27 października 2014 r. ustalająca, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych 
za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji na lata 2015–2019, Dz. Urz. UE L 308 z 29.10.2014, s. 114. 

47  Np. decyzja Komisji K (2010) 2468 z dnia 19 kwietnia 2010 r. dotycząca krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszonego przez Polskę dnia 
8 kwietnia 2010 r. zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (niepubl.).

48  Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2013–2020 zgodnie z decyzją 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE (2013/634/UE), Dz. Urz. UE L 292 z 1.11.2013, s. 19.

49  Komunikat Komisji: Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r. 
(Dz. Urz. UE C 158 z 5.6.2012 r., s. 4, ze zm.); Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020 (Dz. Urz. UE C 200 
z 28.6.2014, s. 1).

50  Wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

51  Powszechnie uważa się, że podstawę pakietu tworzą: dyrektywa 2009/28 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE 2009, L 140/16); 
decyzja 2009/406/WE w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 
zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE 2009, L 140/136); dyrektywa 2009/29/WE dotycząca usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE 2009, L 140/63); dyrektywa 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (Dz. 
Urz. UE 2009, L 140/114). 

52  Decyzja EWG nr 88/540/EWG; oraz Rozporządzenie 2037/2000 WE Parlamentu i Rady z 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, Dz. Urz. 
WE L 244, s. 1, ze zm.
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W 2007 r. Unia Europejska przyjęła koncepcję zin-
tegrowanego podejścia do polityki klimatycznej 
i energetycznej z perspektywy dążenia do prze-
kształcenia obszaru obrotu prawnego UE w obszar 
o wysoko wydajnej i niskiej, pod względem emisji 
gazów cieplarnianych, gospodarce. Założenia przy-
jęte przez UE zakładają osiągnięcie do 2020 r. na-
stępujących celów (tzw. polityka 3 x 20):
1)  zmniejszenie emisji co najmniej o 20% w sto-

sunku do poziomu z 1990 r.; 
2)  zwiększenie zużycia energii pochodzącej z od-

nawialnych źródeł energii o 20%; 
3)  20-procentową redukcję zużycia energii dzięki 

zwiększonej efektywności w procesie jej wy-
korzystania. 

W 2014 r. w UE przyjęto nowe uzgodnienia doty-
czące celów polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030. W konkluzjach (23 i 24 październi-
ka 2014 r.) Rada Europejska przyjęła wiążący unij-
ny cel redukcyjny, zakładający ograniczenie emisji 
wewnętrznych gazów cieplarnianych do 2030 r. co 
najmniej o 40% w porównaniu do poziomu z roku 
199053.

Realizacja tych założeń polityki UE jest wykonywa-
na w oparciu o akty prawne dotyczące tzw. pakietu 
klimatyczno-energetycznego, które m.in. regulują 
europejski system handlu emisjami, promują odna-
wialne źródła energii, dotyczą monitorowania pozio-
mu emisji zanieczyszczeń związanych z produkcją 

i wykorzystywaniem paliw, jak też zawierają zobo-
wiązania do promocji rozwoju i bezpiecznego zasto-
sowania technologii wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla oraz dotyczą ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla w transporcie samochodowym54. 
Należy jednak pamiętać, że postęp w realizacji zało-
żeń polityki klimatycznej UE z perspektywy pakietu 
klimatyczno-energetycznego jest uwarunkowany 
dość zróżnicowanym profilem polityki energetycz-
nej państw członkowskich, zwłaszcza tych, w któ-
rych produkcja energii oparta jest nadal na spalaniu 
węgla.

5.  Konkluzja

Uczestnicy obrotu prawnomiędzynarodowego, jak 
też przedstawiciele doktryny są zgodni co do po-
zytywnych efektów prowadzonej przez Unię Euro-
pejską polityki klimatycznej, również w wymiarze 
globalnym. 

Społeczność międzynarodowa powinna w związku 
z tym zastanowić się, czy nie wyciągnąć w skali 
globalnej wniosków z tej polityki, która obejmuje 
ponad 500 milionów ludzi w 28 państwach two-
rzących Unię, o różnym poziomie rozwoju, którzy 
dali się przekonać do wspólnego działania na rzecz 
środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim 
środowiska człowieka.

53  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/pl/pdf  (dostęp 13.02.2016).

54  Szerzej zob. A. Serzysko, Zmiany klimatu: polityka i prawo, Warszawa 2010, passim.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/pl/pdf
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III.  Polityka Unii Europejskiej 
w dziedzinie ochrony 
środowiska i energetyki 
a miks energetyczny  
państw członkowskich

Ludwig Krämer55

Na przestrzeni lat stale rozszerzały się kompeten-
cje Unii Europejskiej w sprawach polityki ener-
getycznej. Podczas gdy Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą z 1958 r. 
nie zawierał postanowień dotyczących zagadnień 
energetycznych, to Traktat ustanawiający Euro-
pejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) 
z tego samego roku wprowadzał zadania związane 
z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej. 
A już od 1952 r. Traktat o utworzeniu Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali przewidywał kompeten-
cje EWG w sprawach dotyczących węgla, który 
stanowił wtedy główne źródło energii. Następnie 
kwestie energetyczne były w coraz większym 
stopniu przedmiotem dyskusji w kontekście usta-
nowienia ogólnounijnego rynku wewnętrznego, 
obejmującego rynek wewnętrzny ropy naftowej, 
gazu i energii elektrycznej. Przyjęta w 1999 r. po-
prawka do Traktatu nałożyła obowiązek ustano-
wienia sieci transeuropejskich w infrastrukturze 
energetycznej (obecnie art. 170-172 TFUE). Inna 
przyjęta w 1999 r. poprawka do traktatu prze-
widywała, że UE może w ramach swojej polity-
ki ochrony środowiska decydować o „środkach 
wpływających znacząco na wybór państwa 
członkowskiego między różnymi źródłami energii 
i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię” 
(obecnie art. 192 ust. 2 lit. c) TFUE).

Traktat z Lizbony, który wszedł w życie w grud-
niu 2009 r., przewidywał, że środki ochrony śro-
dowiska wynikające z art. 192 TFUE będą miały 

również na celu walkę ze zmianami klimatu. Jed-
nocześnie Traktat z Lizbony przewidywał dzielone 
kompetencje UE i państw członkowskich w spra-
wach dotyczących energii (art. 4 ust. 2 lit. i) TFUE) 
oraz wprowadził nowy art. 194 do Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej. Postanowienie to 
brzmi następująco:

„1. W ramach ustanawiania i funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem 
potrzeby zachowania i poprawy stanu środo-
wiska, polityka Unii w dziedzinie energetyki 
ma na celu, w duchu solidarności między pań-
stwami członkowskimi:

(a) zapewnienie funkcjonowania rynku energii 
[w oryginale: internal market]; 

(b) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii 
w Unii;

(c) wspieranie efektywności energetycznej 
i oszczędności energii, jak również rozwoju no-
wych i odnawialnych form energii; 

 oraz
(d) wspieranie wzajemnych połączeń między sie-

ciami energetycznymi.

2. Bez uszczerbku dla stosowania innych po-
stanowień traktatów, Parlament Europejski 
i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą proce-
durą ustawodawczą, ustanawiają środki nie-
zbędne do osiągnięcia celów, o których 
mowa w ust. 1. Środki te są przyjmowane 
po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-
-Społecznym i Komitetem Regionów. 
Nie naruszają one prawa państwa członkow-
skiego do określania warunków wykorzystania 
jego zasobów energetycznych, wyboru mię-
dzy różnymi źródłami energii i ogólnej struktury 
jego zaopatrzenia w energię, bez uszczerbku 
dla art. 192 ust. 2 lit. c).

3.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, Rada, 
stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą 
ustawodawczą, jednomyślnie i po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim, ustanawia środki, 
o których mowa w tym ustępie, jeżeli mają 
one głównie charakter fiskalny”. 

55  Prof.  Ludwig Krämer – ekspert z dziedziny prawa ochrony środowiska oraz prawa europejskiego. W latach 1969–2004 sprawował urząd sędziego. Przez ponad 30 lat współ-
pracował z Komisją Europejską. Autor ponad 20 książek i 200 artykułów na temat europejskiego prawa ochrony środowiska. Wykładowca na ponad 50 uniwersytetach w Europie 
i Ameryce Północnej. Ekspert prawny ClientEarth. 
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Postanowienia art. 192 ust. 2 i art. 194 TFUE czę-
ściowo się powielają. Relacja między nimi nie jest 
zupełnie klarowna. W szczególności nie jest ja-
sne, w jakim zakresie państwo członkowskie ma 
swobodę samodzielnego decydowania o swoim 
miksie energetycznym oraz w jakim zakresie UE 
ma kompetencje do ingerowania w tej kwestii. 
Żeby podać choćby jeden przykład: kiedy UE 
ustala, że udział energii ze źródeł odnawialnych 
w każdym państwie członkowskim powinien wy-
nosić co najmniej 20%, oznacza to, że państwo 
członkowskie, które do tego czasu było zależne 
w 90% od węgla, ropy naftowej lub energii jądro-
wej jako źródła energii, jest zobowiązane zmienić 
strukturę swojego zaopatrzenia w energię oraz 
w większym stopniu polegać na odnawialnych 
źródłach energii.

Poniżej zostanie omówione stosowanie art. 192 i/lub 
art. 194 TFUE w unijnych aktach ustawodawczych 
oraz w odniesieniu do kompetencji państw człon-
kowskich w sprawach energetyki. 

Art. 194 TFUE określa cztery cele w dziedzinie 
polityki energetycznej UE: z jednej strony polity-
ka ta ma zapewnić funkcjonowanie rynku ener-
gii i bezpieczeństwo dostaw energii w Unii, zaś 
z drugiej strony ma wspierać efektywność ener-
getyczną, oszczędność energii, rozwój nowych 
i odnawialnych form energii oraz wzajemne po-
łączenia między sieciami energetycznymi. Wyraz 
„zapewnić” wskazuje na to, że na UE spoczywa 
obowiązek prawny podjęcia działań zmierzających 
do realizacji dwóch pierwszych wymienionych ce-
lów. Natomiast realizacja pozostałych ma być tylko 
wspierana, co nie oznacza osiągnięcia rezultatów, 
ale tylko podjęcie wysiłków mających przyczy-
nić się do osiągnięcia tych celów. Jest to także 
rozsądne podejście, ponieważ nigdy nie będzie 
można stwierdzić, że „osiągnięto” poprawę efek-
tywności energetycznej, oszczędności energii lub 
też rozwój nowych i odnawialnych form energii. 
W istocie, nie można mieć pewności, czy w ogóle 
będą rozwijane nowe formy energii, takie jak fuzja 
jądrowa lub energetyka wodorowa, nowe techno-
logie lub procedury, czy też że istnieje określony 
zakres efektywności lub oszczędności energetycz-
nej, którego nie można przekroczyć. 

W odniesieniu do celów polityki energetycznej, o któ-
rych mowa w art. 194 ust. 1 TFUE, to nie UE ma de-
cydować, które źródła energii wykorzystują państwa 
członkowskie. Tak długo, jak funkcjonuje rynek ener-
gii, zapewnione są dostawy energii i wspierane są 
wzajemne sieci energetyczne, nie jest istotne, które 
źródło energii wybiera państwo członkowskie – tym 
bardziej że efektywność energetyczna i oszczęd-
ność energii nie są zależne od konkretnego źródła 
energii, a do realizacji określonych celów mogą się 
przyczyniać, na przykład, środki podjęte w dziedzinie 
energetyki jądrowej lub węglowej. Wreszcie, odwo-
łanie do polityki ochrony środowiska w art. 194 ust. 1 
TFUE tylko potwierdza ogólny wymóg art. 11 TFUE, 
zgodnie z którym przy ustalaniu i realizacji wszyst-
kich polityk UE muszą być brane pod uwagę wymogi 
ochrony środowiska56 . 

Taką interpretację potwierdza drugi akapit art. 194 
ust. 2 TFUE. Postanowienie to pozostawia w gestii 
państw członkowskich kompetencje w trzech obsza-
rach: 

(1) warunków wykorzystania zasobów energe-
tycznych;

(2) wyboru między różnymi źródłami energii; 

(3) ogólnej struktury zaopatrzenia państwa człon-
kowskiego w energię. W ramach swoich kom-
petencji w dziedzinie energetyki (zob. art. 194 
TFUE) Unia Europejska nie może regulować 
żadnego z tych trzech obszarów, niezależnie 
od intensywności takiej ingerencji. Każde pań-
stwo członkowskie ma prawo weta wobec 
takiej ingerencji na podstawie art. 194 TFUE, 
a Europejski Trybunał Sprawiedliwości mu-
siałby uchylić każdą decyzję UE, która byłaby 
oparta na art. 194 TFUE i przewidywała taką 
ingerencję. 

Jednakże, drugi akapit art. 194 ust. 2 TFUE jest opa-
trzony klauzulą określającą, że stosuje się on „bez 
uszczerbku dla art. 192 ust. 2 lit. c)”. Art. 192 ust. 2 
lit. c) TFUE stanowi część przepisów dotyczących 
unijnej polityki ochrony środowiska. Oznacza to, że 
Wspólnota Europejska ma kompetencje do decy-
dowania w sprawach, które znacząco wpływają na 

56  Art. 11 TFUE: „Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Unii, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony 
środowiska”.
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wybór państwa członkowskiego między różnymi 
źródłami energii i na ogólną strukturę zaopatrzenia 
państwa członkowskiego w energię, pod warun-
kiem, że takie środki są niezbędne dla realizacji lub 
osiągnięcia celów ochrony środowiska określonych 
w art. 191 TFUE. 

Z tego względu trzy obszary wymienione w drugim 
akapicie art. 194 ust. 2 TFUE nie podlegają defini-
tywnie kompetencjom państw członkowskich. Na 
podstawie art. 192 ust. 2 lit. c) TFUE Unia Europej-
ska może podejmować decyzje, które wpływają na 
wybór państwa członkowskiego między różnymi 
źródłami energii (miks energetyczny) lub na ogólną 
strukturę zaopatrzenia państwa członkowskiego 
w energię, pod warunkiem, że dany środek stano-
wi element ustanawiania i realizacji unijnej polityki 
ochrony środowiska. To, czy tak jest, będzie ustala-
ne odrębnie dla każdego indywidualnego przypadku, 
ponieważ nie ma żadnych kryteriów ogólnych.

Art. 192 TFUE stanowi postanowienie określające 
unijną politykę ochrony środowiska. Polityka ta reali-
zuje cele określone w art. 191 TFUE, w szczególno-
ści ochronę środowiska, ostrożne wykorzystywanie 
zasobów naturalnych i ochronę zdrowia ludzkiego. 
Traktaty lizbońskie dodały do listy celów walkę ze 
zmianami klimatu, w ten sposób podkreślając szcze-
gólne znaczenie unijnych środków mających na celu 
walkę ze zmianami klimatu. 

Problem związany z ustaleniem, które postano-
wienie traktatu unijnego jest podstawą prawną 
konkretnego środka UE, nie jest nowy i nie ograni-
cza się do dziedziny ochrony środowiska i energe-
tyki. Jednakże precyzyjne i prawidłowe ustalenie 
podstawy prawnej jest wysoce istotne, ze wzglę-
du na odmienne skutki procesu podejmowania de-
cyzji na poziomie UE i późniejszych praw państw 
członkowskich po przyjęciu środka UE, w zależno-
ści od wybranej podstawy prawnej. Na przykład 
art. 193 TFUE pozwala państwom członkowskim, 
po przyjęciu środka UE na podstawie art. 192 
TFUE, utrzymać lub wprowadzić środki na pozio-
mie krajowym zapewniające lepszą ochronę śro-
dowiska niż środek UE. Art. 194 TFUE nie zawiera 

podobnego do art. 193 TFUE postanowienia doty-
czącego środków związanych z energetyką.

Zgodnie ze spójną linią orzecznictwa, Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustanowił kryte-
ria ustalania przynależności konkretnego środka UE 
do danej dziedziny polityki UE. Według Trybunału, 
takie ustalenie w odniesieniu do danego środka – 
wybór jego podstawy prawnej – nie jest przedmio-
tem swobodnej decyzji instytucji UE lub państw 
członkowskich, ale musi wynikać z obiektywnych 
kryteriów, które może kontrolować Trybunał Spra-
wiedliwości57. Decydujące dla takiego ustalenia są 
cel i treść środka, określone w punktach jego pre-
ambuły i jego różnych przepisach prawnych58. 

Kiedy decyzja UE dotyczy kilku aspektów związa-
nych z różnymi dziedzinami polityki unijnej, Trybunał 
Sprawiedliwości stosuje tzw. teorię „punktu ciężko-
ści”. Podstawę prawną wybiera się zgodnie z jego 
głównym lub dominującym celem lub elementem, 
który stanowi punkt ciężkości czy też decyduje 
o znaczeniu środka. Aspekty innych dziedzin polity-
ki o wtórnym lub zaledwie incydentalnym związku 
z danym głównym celem nie mogą mieć znaczącego 
wpływu na wybór podstawy prawnej59.

Podwójna podstawa prawna jest dopuszczalna wy-
łącznie w bardzo wyjątkowych wypadkach i tylko 
w tych, w których cele dwóch dziedzin mają tę samą 
wagę i, ponadto, w przypadku których ma miejsce 
równoważny proces podejmowania decyzji unijnych60. 

Kryteria te mają zastosowanie nie tylko wtedy, kiedy 
UE przyjmuje nowy akt ustawodawczy, lecz również 
w przypadku nowelizacji istniejącego aktu. Akt zmie-
niający należy oceniać odrębnie pod względem jego 
celu i treści oraz – jeśli jest to stosowne – jego punk-
tu ciężkości. Ocena nie wynika automatycznie z pod-
stawy prawnej pierwotnego aktu ustawodawczego. 

Na podstawie tych ogólnych uwag, poniżej zostaną 
zbadane niektóre dyrektywy i decyzje UE w celu 
ustalenia, czy art. 194 lub art. 192 TFUE stanowi 
właściwą podstawę prawną oraz na jakiej podsta-
wie prawnej należałoby przyjąć nowelizację aktu 

57  Trybunał Sprawiedliwości, sprawy: C-155/91, Komisja przeciwko Radzie, ECR 1993, s. I-939; C-187/93, Parlament Europejski przeciwko Radzie, ECR 1994, s. I-2857; C-164/97 
i C-165/97, Parlament Europejski przeciwko Radzie, ECR 1999, s. I-1139; C-41106, Komisja przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, ECR 2009, s. I-7585; C-103/12 i C-165/12, 
Komisja i Parlament Europejski przeciwko Radzie, ECLI:EU:C:2014.

58  Trybunał Sprawiedliwości, sprawy: C-300/89, Komisja przeciwko Radzie, ECR 1991, s. 2867; C-268/94, Portugalia przeciwko Radzie, ECR 1996, s. I-6177; C-178/03, Komisja 
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, ECLI:EU:C:2006:4.

59  Trybunał Sprawiedliwości, sprawy: C-36/98, Hiszpania przeciwko Radzie, ECR 2001, s. I-779; C-211/01, Komisja przeciwko Radzie, ECR 2003, s. I-8913; C-178/03 (zob. przypis 56).

60  Trybunał Sprawiedliwości, sprawy: C-336/00, Huber, ECR 2002, s. I-7699; C-178/03 (zob. przypis 56).
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prawnego. W tym zakresie należy jednak zauważyć, 
że kilka aktów prawnych zostało przyjętych na pozio-
mie UE, zanim art. 194 TFUE wszedł w życie. Z tego 
względu zostanie również omówiona kwestia, czy 
obecnie akt prawny musiałby być oparty na innej 
podstawie prawnej niż wtedy, gdy został przyjęty 
(czyli innej niż art. 194 TFUE). 

Decyzje 2002/35861 i 406/200962 

Pierwsza decyzja dotyczyła zatwierdzenia Protokołu 
z Kioto w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych przez UE oraz wewnętrznego, ogólnounijnego 
podziału obciążeń związanych ze spełnieniem zobo-
wiązań wynikających z Protokołu z Kioto. Zagadnie-
nia energetyki nie były przedmiotem decyzji, czyli 
obecny art. 192 TFUE stanowił właściwą podstawę 
prawną. 

W czasie dyskusji na spotkaniu Rady wiele 
państw członkowskich wyraziło pogląd, że pod-
stawą prawną decyzji powinien być art. 192 ust. 
2 lit. c) TFUE. Dopiero wtedy, gdy Komisja zapro-
ponowała skierowanie sprawy do Trybunału Spra-
wiedliwości, udało się osiągnąć porozumienie co 
do przyjęcia obecnego art. 192 ust. 1 TFUE jako 
właściwej podstawy prawnej. Wydaje się, że jest 
to właściwa podstawa prawna, ponieważ nie zo-
stały spełnione żadne warunki zastosowania art. 
192 ust. 2 lit. c).

Także decyzja 406/2009 dotyczyła wyłącznie 
wielkości procentowej redukcji emisji gazów cie-
plarnianych, jakiej poszczególne państwa człon-
kowskie muszą dokonać do 2020 r. Decyzja nie 
odniosła się do kwestii efektywności energetycz-
nej lub oszczędności energii. Obecny art. 192 
ust. 1 TFUE został uznany za właściwą podstawę 
prawną tej decyzji. 

Nic nie zmieniłoby się w kwestii podstawy prawnej, 
jeśli obie decyzje zostałyby przyjęte w ramach sys-
temu prawnego obowiązującego obecnie na podsta-
wie traktatów z Lizbony. W istocie żadna z decyzji 
nie odnosi się do jakiegokolwiek z celów art. 194 
ust. 1 TFUE ani nie ingeruje w obszary prawa ener-
getycznego, które, zgodnie z drugim akapitem art. 

194 ust. 2, pozostawiono w kompetencji państw 
członkowskich.

Dyrektywa 2009/2863 

Dyrektywa ta dotyczyła promowania energii ze źró-
deł odnawialnych. Jej podstawą był obecny art. 192 
ust. 1 TFUE, z wyjątkiem art. 17–19. Postanowienia 
te dotyczyły kryteriów zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do biopaliw i biopłynów oraz obli-
czania ich wpływu na emisję gazów cieplarnianych 
i środków ich kontroli, a wynikały z obecnego art. 
114 TFUE. Dyrektywa ustaliła obligatoryjne krajo-
we poziomy docelowe w zakresie wykorzystywa-
nia energii ze źródeł odnawialnych, które miałyby 
zostać osiągnięte do 2020 r. Dla każdego państwa 
członkowskiego ustalono odmienny poziom doce-
lowy; łącznie miały one zapewnić osiągnięcie przez 
Wspólnotę do 2020 r. 20% udziału odnawialnych źró-
deł energii w jej ogólnym końcowym zużyciu energii 
brutto. Udział odnawialnych źródeł energii w sekto-
rze transportu miał osiągnąć 10% do 2020 r. (art. 3). 

Jak wynika z ogółem 97 punktów preambuły, celem 
dyrektywy było zwiększenie wykorzystywania od-
nawialnych źródeł energii w celu walki ze zmianami 
klimatu i wypełnienia zobowiązań Unii Europejskiej 
wynikających z Protokołu z Kioto, które nałożyły na 
UE obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych 
(greenhouse  gas, GHG). Jednocześnie miała zo-
stać zmniejszona zależność UE od importu energii, 
zwłaszcza ropy naftowej, i miało zwiększyć się bez-
pieczeństwo inwestycji. 

Dyrektywa miała więc kilka celów dotyczących 
ochrony środowiska, rynku wewnętrznego, trans-
portu i energetyki. Jednakże ani dla transportu, ani 
dla energetyki nie trzeba było określać wiążących 
krajowych poziomów docelowych. Dla tych sek-
torów wystarczyłoby ustalić niewiążące poziomy 
docelowe, jak to uczyniły w przeszłości dyrektywy 
2001/77 i 2003/30. Natomiast określone w dyrek-
tywie 2009/28 wiążące poziomy docelowe wyni-
kały z potrzeby osiągnięcia poziomów docelowych 
redukcji GHG ustalonych w decyzji 2002/358, a na-
stępnie poziomów docelowych redukcji GHG usta-
lonych w Protokole z Kioto. Zgodnie z dyrektywą, 

61  Decyzja 2002/358, Dz. Urz. UE 2002 L 130, s. 1. 

62  Decyzja 406/2009, Dz. Urz. UE 2009 L 140, s. 136.

63  Dyrektywa 2009/28, Dz. Urz. UE 2009 L 140, s. 16.
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najlepszym sposobem realizacji tego celu było zwięk-
szenie udziału odnawialnych źródeł energii, a przez 
to pośrednio zmniejszenie udziału tradycyjnych źró-
deł energii (węgla, gazu, ropy naftowej). Przy tym 
założeniu postanowienia dyrektywy dotyczące ryn-
ku wewnętrznego, w szczególności art. 17–19, sta-
nowiły tylko konieczne środki uzupełniające, mające 
zapewnić spełnienie jednolitych kryteriów przez han-
del – w tym handel międzynarodowy – biopaliwami 
i biopłynami.

Głównym celem dyrektywy była więc ochrona śro-
dowiska poprzez walkę ze zmianami klimatu. Z tego 
względu wydaje się, że art. 192 TFUE był właściwą 
podstawą prawną. I najwyraźniej żadne państwo 
członkowskie nie uważało, że ustalone w dyrekty-
wie wiążące krajowe poziomy docelowe znacząco 
wpływają na jego wybór między różnymi źródłami 
energii lub na jego ogólną strukturę zaopatrzenia 
w energię, pomimo tego, że Dania musiała osią-
gnąć 30% udziału energii z odnawialnych źródeł, 
Łotwa 40%, Austria 34%, Finlandia 38%, Szwecja 
49%, a Polska 15%. Jeśli jakiekolwiek państwo 
członkowskie stwierdziłoby, że te wiążące krajowe 
poziomy docelowe stanowią w istocie znaczącą 
ingerencję w jego ogólną strukturę zaopatrzenia 
w energię, podstawą prawną dyrektywy musiałby 
być obecny art. 192 ust. 2 lit. c) TFUE. 

W razie sporu między UE a państwem członkow-
skim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mu-
siałby orzec, jak należy rozumieć wyraz „znacząco”. 
W istocie jest rzeczą oczywistą, że jeśli państwo 
członkowskie jest zobowiązane pozyskiwać co naj-
mniej jedną trzecią zużywanej przez siebie energii ze 
źródeł odnawialnych, to fakt ten wpływa na struktu-
rę jego zaopatrzenia w energię. W takim przypadku 
instalacje związane z bardziej tradycyjnymi źródłami 
energii – elektrownie węglowe, instalacje ropy nafto-
wej i gazu, rurociągi, infrastruktura portowa itd. – sta-
ją się częściowo zbyteczne, gdyż odnawialne źródła 
energii oznaczają powstawanie licznych instalacji re-
gionalnych i lokalnych64. 

W 2014 r. Rada Unii Europejskiej wystąpiła do UE 
o zapewnienie osiągnięcia do 2030 r. 27% udzia-
łu energii ze źródeł odnawialnych w jej ogólnym 

zużyciu65. To niewiążące oświadczenie jeszcze nie 
doprowadziło do jakiegokolwiek projektu aktu usta-
wodawczego, który wprowadziłby ten 27-procento-
wy udział jako wiążący poziom docelowy. Jeśli UE 
przyjmie odpowiednie ustawodawstwo, to ponow-
nie pojawi się kwestia podstawy prawnej. Kiedy 
zostaną określone wiążące poziomy docelowe dla 
państw członkowskich, zgodnie ze wzorcem, jaki 
stanowi 2009/29, każde państwo członkowskie bę-
dzie musiało rozważyć, czy zastąpienie części jego 
infrastruktury węglowej, jądrowej lub naftowej przez 
obiekty związane z odnawialnymi źródłami energii 
znacząco wpływa na jego obecną strukturę zaopa-
trzenia w energię. Zdaniem autora, ingerencja na po-
ziomie 33% jest z pewnością znacząca. 

Jeśli większość w Parlamencie Europejskim 
i państw członkowskich będzie zdania, że ma zasto-
sowanie art. 192 ust. 1 TFUE, państwo członkow-
skie, które nie zgadza się z takim ustaleniem, będzie 
mogło odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, który będzie ostatecznym arbitrem 
w tej sprawie. 

Art. 194 TFUE nie można użyć jako podstawy praw-
nej. Jak wspomniano powyżej, drugi akapit art. 194 
ust. 2 TFUE nie pozwala UE podjąć decyzji wpły-
wającej na ogólną strukturę zaopatrzenia państwa 
członkowskiego w energię. W odróżnieniu od art. 
192 ust. 2 lit. c) TFUE w przepisie tym nie ma wyra-
zu „znacząco”. Z tego względu, każda decyzja UE, 
która wpływałaby na prawo państwa członkowskie-
go do określenia ogólnej struktury jego zaopatrzenia 
w energię, byłaby zakazana na mocy art. 194 TFUE. 
Tak samo każdy akt UE ustalający wiążący poziom 
docelowy dla udziału odnawialnych źródeł energii in-
gerowałby w prawo państwa cCzłonkowskiego do 
wyboru między różnymi źródłami energii.

Dyrektywa 2003/87 66

Dyrektywa ta wprowadziła system handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych w obrę-
bie UE. Jej podstawą prawną był obecny art. 192 
ust. 1 TFUE. W art. 1 jako jej cel określono wspie-
ranie „zmniejszania emisji gazów cieplarnianych 

64  Zob. dyrektywę 2009/28, pkt 6 preambuły: „Dążenie do zdecentralizowanego wytwarzania energii niesie ze sobą wiele korzyści, w tym wykorzystanie lokalnych źródeł ener-
gii, większe bezpieczeństwo dostaw energii w skali lokalnej, krótsze odległości transportu oraz mniejsze straty przesyłowe. Taka decentralizacja wspiera również rozwój i spójność 
społeczności poprzez zapewnienie źródeł dochodu oraz tworzenie miejsc pracy na szczeblu lokalnym”.

65  Rada Unii Europejskiej, Protokół ze spotkania w dniach 23 i 24 października 2014 r., EUCO 169/14.

66  Dyrektywa 2003/87, Dz. Urz. UE 2003 L 275, s. 32. 
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w efektywny pod względem kosztów i skuteczny 
gospodarczo sposób” poprzez środki podjęte w ka-
tegoriach działań wymienionych w załączniku I, 
które głównie obejmowały przemysł i energetykę. 
Pkt 5 preambuły wyjaśniał: „Niniejsza Dyrektywa 
ma na celu przyczynienie się do spełnienia zobo-
wiązań Wspólnoty Europejskiej oraz jej państw 
członkowskich bardziej skutecznie, poprzez efek-
tywny europejski obrót uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych, z jak najmniejszym możli-
wym zmniejszeniem rozwoju gospodarczego oraz 
zatrudnienia”. Także pozostałe punkty preambuły 
odwoływały się do wynikających z umów między-
narodowych zobowiązań UE do redukcji jej emisji 
gazów cieplarnianych. Przyjęte środki unijne okre-
ślono jako niezbędne w celu przyczynienia się do 
zachowania spójności rynku wewnętrznego oraz 
w celu uniknięcia zakłócania konkurencji (pkt 7 pre-
ambuły). 

Ogólnie rzecz biorąc, dyrektywa wprowadziła ogól-
nounijny rynek uprawnień do emisji GHG w celu 
osiągnięcia redukcji emisji GHG w efektywny pod 
względem kosztów sposób. Jej cel, wynikający 
z postanowień dyrektywy i punktów jej preambuły, 
był wyraźnie związany z ochroną środowiska, a po-
legał na zmniejszeniu emisji GHG. Dyrektywa nie 
dotyczyła żadnego z celów, które obecnie określa 
art. 194 ust. 1 TFUE. Ani też nie wpływała w żaden 
sposób na obszary wymienione w drugim akapi-
cie art. 194 ust. 2 TFUE lub w art. 192 ust. 2 lit. c) 
TFUE. W ten sposób właściwą podstawą prawną 
dyrektywy był art. 192 ust. 1 TFUE; jeśliby została 
ona przyjęta na mocy Traktatów Lizbońskich, to ar-
tykuł ten też byłby jej podstawą prawną.

Dyrektywa 2009/29 

W 2009 r. dokonano poważnej nowelizacji dyrekty-
wy 2003/8767. Rozszerzono określony w art. 1 cel 
pierwotnej dyrektywy, przewidując dalszą redukcję 
GHG w celu uniknięcia groźnych zmian klimatu.

Wprowadzono też wspólne przepisy dotyczące 
przyjętych wcześniej zobowiązań redukcyjnych 
przekraczających  20%, jeśli ustaliłaby je umowa 
międzynarodowa. Uznano, że niezbędny jest bar-
dziej zharmonizowany system handlu uprawnieniami 

do emisji (pkt 8 preambuły). W tym celu przyjęto po-
stanowienia dotyczące nowych instalacji (pkt 8 i 16 
preambuły oraz art. 9a). Ogólnounijną liczbę upraw-
nień zmniejszono o 1,74% począwszy od 2013 r. 
(art. 9). Art. 10 przewidywał sprzedaż uprawnień na 
aukcjach (zob. również pkt 19 preambuły).

Art. 10a przewidywał przejściowe zasady doty-
czące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych 
uprawnień w całej UE; art. 10b określał środki 
wsparcia niektórych energochłonnych sektorów 
przemysłu w przypadku ucieczki emisji. Zaś art. 
10c dawał państwom członkowskim możliwość 
przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień 
na modernizację wytwarzania energii elektrycznej. 
Kiedy państwa członkowskie chciały skorzystać 
z tej możliwości na podstawie art. 10c, musiały 
wystąpić z wnioskiem do Komisji, która miała do-
konać oceny wniosku i była uprawniona do jego 
odrzucenia, jeśli uznała, że nie zostały spełnione 
wszystkie warunki określone w art. 10c.

Głównym celem dyrektywy 2009/29 było zwięk-
szenie efektywności unijnego systemu handlu 
emisjami GHG i zmniejszenie takich emisji, zgod-
nie z jej art. 1 oraz pkt. 8, 16 i 23 preambuły. 
Praktycznie wszystkie postanowienia dyrektywy 
2009/29 odnoszą się do handlu emisjami i ko-
nieczności zmniejszenia emisji. Ponieważ reduk-
cja emisji GHG stanowi jeden z najważniejszych 
celów walki ze zmianami klimatu, więc cel dy-
rektywy 2009/29 jest związany z ochroną śro-
dowiska, a jego właściwą podstawą prawną był 
obecny art. 192 ust. 1 TFUE.

O energetyce wspomina tylko art. 10c dyrek-
tywy, która pozwala państwom członkowskim 
przyznawać w okresie przejściowym bezpłatne 
uprawnienia „instalacjom wytwarzającym energię 
elektryczną” pod warunkiem spełnienia pewnych 
warunków określonych w art. 10c. Art. 10c stanowi 
wyjątek od postanowienia art. 10, przewidującego, 
że wszystkie uprawnienia będą sprzedawane na au-
kcji. Nie jest to obligatoryjne, ale daje państwom 
członkowskim tymczasowe („przejściowe”) możli-
wości. Jak się wydaje, art. 10c wprowadzono do 
dyrektywy, żeby umożliwić tym państwom człon-
kowskim, w których modernizacja wytwarzania 
energii elektrycznej wiąże się ze szczególnymi 

67  Dyrektywa 2009/29, Dz. Urz. UE 2009 L 140, s. 63.
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problemami, zmniejszenie kosztów elektrowni i in-
nych instalacji energoelektrycznych. 

Stosowanie art. 10c podlegało względnie ścisłym 
i szczegółowym warunkom. Ponadto państwo 
członkowskie, które chciałoby skorzystać z tego 
postanowienia, musiało złożyć wniosek do Komi-
sji, a Komisja miała prawo odrzucić ten wniosek 
– w takim przypadku instalacje energetyczne nie 
mogły skorzystać z wyjątkowych postanowień 
art. 10c. Mogło to stworzyć problemy ekono-
miczne dla poszczególnych instalacji albo, w razie 
gdy w podobnej sytuacji znalazło się kilka insta-
lacji energetycznych w państwie członkowskim, 
wpływać na zdolność wykorzystania przez to pań-
stwo członkowskie jego zasobów energetycznych 
przy rozsądnych, konkurencyjnych kosztach oraz 
zmniejszać jego zależności od importu energii. 

Niemniej jednak na podstawie tych rozważań nie 
można wyciągnąć wniosku, że art. 194 TFUE powi-
nien być, sam lub razem z art. 192 TFUE, właściwą 
podstawą prawną dla dyrektywy 2009/29. W isto-
cie art. 10c stanowi odosobnione postanowienie 
tej dyrektywy. Ma na celu ułatwienie modernizacji 
wytwarzania energii elektrycznej i złagodzenie w ten 
sposób potencjalnych obciążeń ekonomicznych, ja-
kie musiałyby ponieść instalacje na skutek koniecz-
ności zakupu na aukcjach uprawnień do emisji GHG. 
Art. 10c daje przejściową możliwość zapewnienia 
redukcji emisji GHG przy rozsądnych kosztach. Jest 
to postanowienie dodatkowe w ogólnym kontekście 
dyrektywy 2009/29, ma także taki charakter nawet 
w jeszcze większym stopniu w kontekście szersze-
go celu dyrektywy 2003/87, jakim jest zapewnienie 
ogólnounijnego zharmonizowanego systemu han-
dlu uprawnieniami do emisji. „Punktem ciężkości” 
zarówno dyrektywy 2009/29, jak i 2003/87 jest 
w całkiem oczywisty sposób ich cel, którym jest 
zmniejszenie emisji GHG – jest to cel polityki ochro-
ny środowiska, a nie polityki energetycznej. 

Większe koszty, jakie dyrektywy 2003/87 
i 2009/29 mogą spowodować dla niektórych sek-
torów energetycznych w państwie pzłonkowskim, 
mogą zostać zmniejszone przez krajowe programy 
pomocy państwa lub programy pomocy unijnej, ale 
nie mogą one stanowić uzasadnienia dla odstęp-
stwa od przepisów prawa w zakresie mających 
zastosowanie postanowień TFUE. Nawet w takich 
przypadkach należy pamiętać, że walka ze zmia-
nami klimatu ma większą rangę niż postanowienia 

dotyczące kompetencji w dziedzinie energetyki, 
które państwa członkowskie posiadają na mocy 
drugiego akapitu art. 194 ust. 2 TFUE. Wynika 
stąd, że państwa członkowskie posiadają pozosta-
wione im kompetencje krajowe „bez uszczerbku 
dla art. 192 ust. 2 lit. c) TFUE”. Innymi słowy, Pań-
stwo Członkowskie nie mogłoby odrzucić środków 
UE mających na celu walkę ze zmianami klimatu 
poprzez zmniejszenie emisji GHG, twierdząc, że 
wpłynie to poważnie na jego sektor energetyczny 
i że z tego powodu nie będzie ono mogło wykorzy-
stać swoich naturalnych zasobów energetycznych. 
Interes państwa członkowskiego w wystarczają-
cym stopniu zabezpiecza postanowienie art. 192 
ust. 2 lit. c) TFUE, wymagające jednomyślności 
przy przyjmowaniu środków – co daje de facto pra-
wo weta każdemu Państwu Członkowskiemu. 

Obecnie nie można odpowiedzieć na pytanie, czy 
podstawą prawną przyszłej nowelizacji dyrektywy 
2003/87 będzie musiał być art. 192 ust. 1 lub ust. 
2, czy też art. 194 TFUE, oraz czy naruszy to kompe-
tencje państw członkowskich w sektorze energetyki 
(drugi akapit art. 194 ust. 2). Wszystko zależy od tre-
ści każdej takiej nowelizacji w przyszłości. Jednak-
że, ogólnie rzecz biorąc, należy podkreślić, że celem 
systemu handlu uprawnieniami do emisji GHG jest 
jej zmniejszenie w efektywny pod względem kosz-
tów sposób, poprzez danie instalacjom przemysło-
wym wyboru, czy dokonają tego dzięki inwestycjom 
w czyste technologie, czy dzięki zakupowi upraw-
nień do emisji. System ten jest częścią działań mają-
cych przyczynić się do realizacji zarówno globalnego, 
jak i unijnego celu, którym jest zmniejszenie emisji 
GHG. Z tego powodu jest to cel polityki ochrony śro-
dowiska, dlatego też na ogół to art. 192 ust. 1 TFUE 
stanowi właściwą podstawę prawną dla każdej ko-
rekty, usprawnienia lub zmiany systemu.

Podsumowanie

Wybór podstawy prawnej aktu ustawodawczego 
Unii Europejskiej zależy od celu tego aktu, określo-
nego w postanowieniach i punktach jego preambuły. 
Kryteria wyboru podstawy prawnej podlegają sądo-
wej kontroli Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Art. 194 TFUE, który został wprowadzony do 
traktatów unijnych pod koniec 2009 r., przyznaje 
UE dzielone kompetencje w sprawach energetyki 
w celu realizacji celów określonych w art. 194 ust. 
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1 TFUE. Jednakże wszelkie środki, które Wspól-
nota może przyjąć w dziedzinie polityki energe-
tycznej, nie mogą wpływać na prawa państwa 
członkowskiego, określone w drugim akapicie 
art. 194 ust. 2 TFUE. Natomiast sam ten zakres 
kompetencji państw członkowskich w sprawach 
energetyki ograniczono, dodając sformułowanie 
„bez uszczerbku dla art. 192 ust. 2 lit. c)”. 

Na mocy art. 192 ust. 2 lit. c) TFUE, Unia Europejska 
może, w kontekście swojej polityki ochrony środowi-
ska obejmującej walkę ze zmianami klimatu, przyjąć 
środki, które wpływają znacząco na wybór państwa 
członkowskiego między różnymi źródłami energii 
i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię. Dane 
państwo członkowskie chroni określony w art. 192 
ust. 2 TFUE wymóg jednomyślnego podejmowania 
decyzji, chociaż Rada może jednomyślnie zadecydo-
wać, że środki na mocy art. 192 ust. 2 TFUE będą 
podejmowane większością głosów. 

Główną podstawą prawną dyrektywy 2009/28 do-
tyczącej energii ze źródeł odnawialnych był art. 192 
ust. 1 TFUE. Jak się wydaje, żadne państwo człon-
kowskie nie twierdziło, że wiążące krajowe poziomy 
docelowe w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
wpłyną znacząco na jego wybór między różnymi 
źródłami energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia 
w energię, oraz nie występowało o zastosowanie 
art. 192 ust. 2 lit. c) TFUE jako podstawy prawnej. 
Kwestia ta może pojawić się ponownie, jeśli przyszłe 
nowelizacje dyrektywy ustalą nowe wiążące krajo-
we poziomy docelowe. 

Dyrektywa 2003/87, zmieniona dyrektywą 
2009/29, wprowadziła system handlu uprawnie-
niami do emisji gazów cieplarnianych, obejmujący 
w szczególności instalacje przemysłowe i ener-
getyczne. Co do zasady, objęte nimi firmy muszą 
kupować takie uprawnienia. Pod pewnymi warun-
kami państwa członkowskie mogą przyznawać 
instalacjom bezpłatne uprawnienia, żeby ułatwić 
modernizację wytwarzania energii elektrycznej. 
Komisja może odrzucić takie decyzje państw 
członkowskich (art. 10c). Bardziej rygorystyczny 
lub bardziej elastyczny nadzór Komisji nad tymi 
uprawnieniami pozwala jej wpływać w pewnym 
stopniu na modernizację instalacji wytwarzają-
cych energię elektryczną, a przez to na strukturę 
zaopatrzenia w energię w państwach członkow-
skich.

System handlu uprawnieniami do emisji określo-
ny w dyrektywie 2003/87 ma na celu zmniejsze-
nie emisji gazów cieplarnianych w efektywny pod 
względem kosztów sposób. Realizacja tego celu ma 
przyczynić się do walki ze zmianami klimatu i umoż-
liwić gładkie przejście do gospodarki o mniejszej 
emisyjności. Główny cel dyrektywy jest więc zwią-
zany z ochroną środowiska, natomiast nie realizuje 
ona żadnego celu polityki energetycznej Wspólnoty. 
Tego głównego celu dyrektywy 2003/87 nie podwa-
ża możliwość, jaką państwom członkowskim daje jej 
art. 10c. 

Podstawa prawna przyszłych nowelizacji dyrektywy 
2003/87 będzie zależeć od ich celu i treści.
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IV.  Bezpłatne uprawnienia 
do emisji gazów cieplarnianych 
dla elektroenergetyki w Polsce

Karolina Ubysz68

1.  Wdrożenie systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (EU ETS)  
do polskiego porządku prawnego

Dyrektywa 2003/87/WE została implementowana 
do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 
22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do 
emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych 
substancji69. W związku z nowelizacją dyrektywy 
2003/87/WE przez dyrektywę 2009/29/WE70 (dalej 
także jako: dyrektywa ETS) została przyjęta nowa 
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie han-
dlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
(dalej jako: ustawa ETS z 2011 r.)71.

Zgodnie z załącznikiem I dyrektywy ETS został 
opracowany tzw. Krajowy plan rozdziału uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla 
wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji (zwany dalej: „KPRU”). KPRU po zatwierdze-
niu przez Komisję Europejską został przyjęty w dro-
dze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 
2008 roku72.

Dane do opracowania KPRU dotyczyły historycz-
nych emisji z instalacji oraz informacji o zainsta-
lowanej mocy lub zdolnościach produkcyjnych 
instalacji. Ustalenie liczby uprawnień do emisji dla 
poszczególnych instalacji odbywało się w oparciu 
o informacje i dane, o których mowa powyżej, oraz 

z uwzględnieniem możliwości redukcyjnych tych 
instalacji73. Określenie liczby uprawnień do emisji 
podlegających wydaniu na drugi okres rozliczenio-
wy (2008–2012) przebiegało w oparciu o tę samą 
metodę. Liczba uprawnień do emisji określona dla 
każdej instalacji w KPRU miała, co do zasady, od-
powiadać rzeczywistemu jej zapotrzebowaniu na 
uprawnienia do emisji. Liczba uprawnień dla danej 
instalacji była określana na podstawie wielkości jej 
emisji, jej zainstalowanej mocy lub zdolności pro-
dukcyjnych.

Z uwagi na fakt, że wspólnotowy (unijny) system 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnia-
nych (system EU ETS) zaczął obowiązywać od dnia 
1 stycznia 2005 r., oraz z uwagi na brak wcześniej-
szych doświadczeń w dziedzinie rozdziału upraw-
nień do emisji, po dwóch okresach rozliczeniowych 
okazało się, że instalacje otrzymywały uprawnienia 
w liczbie przekraczającej ich rzeczywiste zapotrze-
bowanie na uprawnienia do emisji. Wskazać należy, 
że sytuacja ta nie dotyczyła tylko Polski, ale miała 
miejsce także w pozostałych państwach członkow-
skich. W związku z powyższym Komisja Europejska 
postanowiła o wprowadzeniu gruntownych zmian 
do systemu EU ETS. Zmiany te zostały wprowadzo-
ne mocą postanowień wskazanej wyżej dyrektywy 
2009/29/WE. W celu zapewnienia pełnej transpo-
zycji przepisów dyrektywy 2009/29/WE do krajo-
wego porządku prawnego przyjęto nową ustawę 
z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych (dalej jako: 
nowa ustawa ETS z 2015 r.)74, która weszła w życie 
9 września 2015 r.

2.   Przejściowy przydział bezpłatnych 
uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych – derogacje dla energetyki

Dyrektywa 2009/29/WE, w ramach wyjątku od za-
sady – zakupu uprawnień do emisji na aukcji – wpro-
wadziła do dyrektywy 2003/87/WE artykuł 10c, 

68  Karolina Ubysz – radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. W ClientEarth zajmowała się zagadnieniami związanymi z systemem 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, emisjami przemysłowymi oraz jakością powietrza.

69  Dz.U. z 2004, nr 281, poz. 2784 ze zm. 

70  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.U. UE z 5.6.2009, L.140/63.

71  Dz.U. z 2011, nr 122, poz. 695 ze zm. Ściśle rzecz ujmując ustawa ta dokonywała transpozycji tylko wybranych artykułów dyrektywy 2003/87/WE po nowelizacji dokonanej 
w drodze dyrektywy 2009/29/WE. 

72  Dz.U. z 2008, nr 202, poz. 1248 ze zm. 

73  Zob. Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji CO2: http://www.kobize.pl/uploads/materialy/kpru/KPRU_I_plan.pdf (dostęp 04.01.2016).

74  Dz.U. z 2015, poz. 1223.

http://www.kobize.pl/uploads/materialy/kpru/KPRU_I_plan.pdf
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który stworzył możliwość dokonania przejściowego 
przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na mo-
dernizację wytwarzania energii elektrycznej. Jest 
to tzw. mechanizm derogacyjny (dalej jako: deroga-
cje, mechanizm derogacyjny)75. Rozwiązanie to jest 
odstępstwem od zharmonizowanego podejścia do 
przydzielania uprawnień do emisji w drodze ich za-
kupu na aukcji.

Derogacje dla energetyki mają charakter przejścio-
wy i są ograniczone w czasie. W art. 10c ust. 2 
znowelizowanej dyrektywy 2003/87/WE stwier-
dzono jednoznacznie, że „całkowita liczba przydzie-
lonych przejściowo bezpłatnych uprawnień (...) jest 
stopniowo zmniejszana, aż do całkowitej likwidacji 
przydziałów bezpłatnych uprawnień w roku 2020”. 
Jednocześnie Komisja Europejska uznała, że pań-
stwa członkowskie będą miały pełną swobodę 
w określaniu stosownego przebiegu zmniejszania 
bezpłatnych przydziałów76. 

Uprawnienia do emisji przydzielane w ramach me-
chanizmu derogacyjnego nie pokrywają w 100% 
zapotrzebowania instalacji na te uprawnienia. Insta-
lacje wytwarzające energię elektryczną otrzymują 
przydziały uprawnień, które co roku są odpowied-
nio zmniejszane. W roku 2013 całkowita liczba przy-
dzielonych przejściowo bezpłatnych uprawnień nie 
przekroczyła 70% średniej rocznej ilości zweryfiko-
wanych emisji za lata 2005–2007, a w roku 2020 
(czyli w ostatnim roku trzeciego okresu rozliczenio-
wego) nie będzie żadnego bezpłatnego przydziału 
uprawnień do emisji dla instalacji wytwarzających 
energię77.

2.1. Cele mechanizmu derogacyjnego

Celem mechanizmu derogacyjnego jest modernizacja 
istniejącej infrastruktury energetycznej, budowa nowych 
obiektów liniowych, a w przypadku budowy nowych 
mocy stosowanie technologii, które przyczyniają się do 
zmniejszenia emisji z instalacji. Państwa członkowskie, 
które zdecydowały się na zastosowanie mechanizmu 
derogacyjnego, są zobowiązane do podjęcia działań 

mających na celu zabezpieczenie inwestycji w sekto-
rze energetycznym. Najistotniejszy jest przy tym fakt, 
że wartość tych inwestycji musi odpowiadać wartości 
bezpłatnie przydzielonych uprawnień do emisji78. 

W założeniu mechanizm derogacyjny ma przyczy-
nić się do szerokiej modernizacji sektora energe-
tycznego w tych państwach, w których sektor ten 
funkcjonuje w oparciu o paliwo kopalne jednego 
rodzaju (najczęściej węgiel). Modernizacja ta po-
winna dotyczyć takich aspektów, jak: poprawa 
infrastruktury energetycznej, wdrożenie czystych 
technologii, dywersyfikacja źródeł energii i struk-
tury energetycznej oraz źródeł dostaw79. Zachętą 
do podjęcia wskazanych inwestycji są bezpłatne 
uprawnienia do emisji, które podmioty realizujące 
inwestycje będą mogły otrzymać w zamian za ich 
zrealizowanie. Jak wspomniano, wartość przyzna-
nych uprawnień do emisji podlega bilansowaniu 
z wartością prowadzonych inwestycji80.

2.1.1. Bezpłatne uprawnienia do emisji  
gazów cieplarnianych 

Należy podkreślić, że bezpłatne uprawnienia do 
emisji gazów cieplarnianych, które mogą zostać 
przyznane w ramach mechanizmu derogacyjnego, 
nie stanowią dodatkowej puli uprawnień. Zgodnie 
z postanowieniami art. 10c ust. 2 dyrektywy ETS 
zostały one wydzielone z puli uprawnień do emisji, 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze aukcji. Po-
mniejszając tę pulę państwo członkowskie rezygnuje 
ze znacznej części dochodu budżetu, który byłby wy-
generowany, gdyby nie doszło do jej uszczuplenia. 
Jednocześnie realizując cele dyrektywy ETS, okre-
ślone w art. 10 ust. 3, co najmniej 50% środków fi-
nansowych uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do 
emisji w drodze aukcji lub ich równowartość finan-
sowa powinny zostać przeznaczone na wskazane 
w art. 10 ust. 3 cele środowiskowe. Do celów tych 
należy m.in.: redukcja emisji gazów cieplarnianych, 
adaptacja do skutków zmian klimatu, rozwój ener-
gii ze źródeł odnawialnych, inwestycje w zakresie 
CCS (carbon capture and storage – wychwytywanie 

75  Zob. art. 1 pkt 12 dyrektywy 2009/29/WE – dodano m.in. art. 10c: „Możliwość przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień na modernizację wytwarzania energii elek-
trycznej”.

76  Zob. motyw (11) Komunikatu Komisji: Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE (2011/C 99/03), Dz.U.UE C 2011.99.9 (dalej jako: 
Komunikat Komisji).

77  Zob. przypis 75.

78  Motyw (1) Komunikatu Komisji, zob. przypis 76.

79  Ibidem oraz załącznik nr V do Komunikatu Komisji, zob. przypis 76.

80  Zob. przypis 75.
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i składowanie dwutlenku węgla), stworzenie syste-
mu zachęt do przestawiania się na niskoemisyjne 
technologie, pochłanianie dwutlenku węgla przez 
lasy, zwiększanie efektywności energetycznej czy 
też termomodernizacja budynków. 

2.1.2. Kwalifikacje do bezpłatnego przydziału  
uprawnień do emisji 

Na podstawie znowelizowanej dyrektywy 2003/87/
WE – art. 10c ust. 1 – bezpłatne uprawnienia do 
emisji mogą zostać przydzielone instalacjom, które 
funkcjonowały przed dniem 31 grudnia 2008 r. lub 
w przypadku których faktycznie rozpoczęty proces 
inwestycyjny wszczęto do dnia 31 grudnia 2008 
roku81. W ten sposób zostały ukonstytuowane 
dwa podstawowe kryteria decydujące o możliwo-
ści objęcia instalacji mechanizmem derogacyjnym.

Ponadto należy zwrócić uwagę na postanowie-
nia dyrektywy ETS w zakresie, w jakim nakłada 
ona na państwa członkowskie obowiązek zapew-
nienia, że każda instalacja kwalifikująca się do 
objęcia systemem EU ETS będzie posiadała od-
powiednie zezwolenie na emisję gazów cieplar-
nianych. Obowiązek ten został określony w art. 4 
dyrektywy ETS. Zgodnie z przywołaną regulacją: 
„Państwa członkowskie zapewniają, aby od dnia 
1 stycznia 2005 r. żadna instalacja nie prowadziła 
jakichkolwiek działań wymienionych w załączniku I 
powodujących emisje w odniesieniu do tych dzia-
łań, chyba że prowadzący instalację posiada ze-
zwolenie (...)”. W związku z powyższym należy 
wskazać, że w systemie EU ETS mogą co do zasa-
dy uczestniczyć tylko instalacje, w których prowa-
dzona jest działalność powodująca emisję i które 
posiadają zezwolenia na emisję.

Sytuacja wygląda odmiennie w przypadku me-
chanizmu derogacyjnego, który swoim zakresem 
podmiotowym obejmuje zarówno instalacje funk-
cjonujące, jak również instalacje na etapie procesu 
inwestycyjnego. Z przepisów dyrektywy nie wyni-
ka, aby instalacje, w stosunku do których proces in-
westycyjny faktycznie wszczęto najpóźniej w dniu 
31 grudnia 2008 r., były obowiązane do posiadania 
zezwolenia na emisję82.

O ile kryterium kwalifikujące instalację do otrzymania 
bezpłatnych uprawnień do emisji odnoszące się do jej 
funkcjonowania przed dniem 31 grudnia 2008 r. i sko-
relowany z tym obowiązek posiadania zezwolenia na 
emisję nie budzi wątpliwości, o tyle kwestia objęcia 
mechanizmem derogacyjnym instalacji na etapie pro-
cesu inwestycyjnego może powodować istotne trud-
ności interpretacyjne.

2.1.2.1. Faktycznie wszczęty proces inwestycyjny  
– faktycznie rozpoczęte prace budowlane 

W Komunikacie Komisji: Wytyczne w zakresie nie-
obowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 
2003/87/WE (dalej jako: Komunikat Komisji)83, do-
precyzowano przepisy dotyczące mechanizmu de-
rogacyjnego oraz samego procesu inwestycyjnego. 

W rozdziale 3, w motywach 13–15 Komunikatu Ko-
misji wskazano, że instalacja wytwarzająca energię 
elektryczną może otrzymać bezpłatne uprawnienia do 
emisji, jeżeli proces inwestycyjny „faktycznie wszczę-
to” najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r. Ponadto per-
spektywa bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji 
nie powinna stanowić przyczyny podjęcia decyzji o bu-
dowie nowej elektrowni (motyw 14). Państwa człon-
kowskie zostały więc zobowiązane do wykazania, że 
możliwość otrzymania bezpłatnych uprawnień do emi-
sji przez prowadzących instalację nie była przyczyną 
podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji. W celu do-
wiedzenia tego faktu państwa członkowskie musiały 
przedstawić stosowne dowody na to, że:

1) najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r. na tere-
nie inwestycji były widoczne faktycznie rozpo-
częte prace budowlane,

2) najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r. podpisano 
kontrakt na budowę elektrowni pomiędzy in-
westorem (który może być tożsamy z pro-
wadzącym instalację) a przedsiębiorstwem 
odpowiedzialnym za prace budowlane. 

Ponadto, jak wynika z treści Komunikatu Komisji 
(motyw 13 i 15), dla określenia podmiotowego zakre-
su mechanizmu derogacyjnego istotne znaczenie ma 
pojęcie: „faktycznie wszczęty” proces inwestycyjny. 

81  Zob. przypis 75.

82   W treści art. 4 dyrektywy ETS jest wyraźnie wskazane, że obowiązek posiadania zezwolenia dotyczy instalacji, w których jest prowadzona działalność powodująca emisję, 
a nie instalacji, w przypadku których faktycznie wszczęto proces inwestycyjny.

83  Komunikat Komisji: Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE (2011/C 99/03) Dz.U.UE C 2011.99.9. 
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Odpowiednie zdefiniowanie tego sformułowania 
decyduje bowiem o tym, które instalacje na eta-
pie procesu inwestycyjnego mogły zostać objęte 
mechanizmem derogacyjnym. Komunikat Komisji 
w motywie 15 odnosi się także do sytuacji, kiedy 
w danym kontekście prace budowlane, które fak-
tycznie rozpoczęto, mogą obejmować prace przy-
gotowawcze do budowy inwestycji. Co istotne, 
w każdym z takich przypadków wymagane jest, 
aby zostały one podjęte na podstawie wyraźnego 
zezwolenia stosownego organu krajowego, jeżeli 
jest ono niezbędne. Ponadto zgodnie z treścią wy-
tycznych Komisji, państwa członkowskie powinny 
przedłożyć stosowny dokument zatwierdzający, 
który powinien posiadać materialny status prawny 
zgodny z prawem krajowym lub unijnym. W drodze 
wyjątku od powyższej zasady Komunikat Komisji 
dopuszcza także możliwość wskazania „innych do-
wodów” pozwalających na ustalenie, że faktycznie 
rozpoczęto prace budowlane najpóźniej w dniu 31 
grudnia 2008 r. 

Odnosząc się do krajowej regulacji w zakresie, 
o którym mowa powyżej, należy podkreślić, że 
ustawa ETS z 2011 r. w art. 50 wskazywała, iż 
podjęcie realizacji inwestycji ma miejsce w dniu 
faktycznego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. 
Za dzień faktycznego rozpoczęcia procesu 
inwestycyjnego uważa się dzień przed 31 grudnia 
2008 r., w którym podjęto prace przygotowawcze 
na terenie budowy instalacji. Wskazać należy, że 
ustawa ETS z 2011 r. nie zawierała definicji „prac 
przygotowawczych”.

Na marginesie należy dodać, że brak definicji „prac 
przygotowawczych” w ustawie ETS z 2011 r. może 
powodować poważne wątpliwości interpretacyjne, 
przede wszystkim w zakresie samej wykładni przed-
miotowego pojęcia. Zastosowanie wykładni roz-
szerzającej, w kontekście procesu inwestycyjnego 
prowadzonego według przepisów ustawy o syste-
mie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplar-
nianych, rodzi ryzyko zbyt dużej swobody w ocenie 
spełnienia kryteriów przy kwalifikacji inwestycji do 
zastosowania mechanizmu derogacyjnego, który, jak 
wynika z wytycznych Komisji Europejskiej (zobacz 
na przykład Komunikat Komisji), ma niewątpliwie 
charakter rozwiązania wyjątkowego, odstępstwa od 
zasad określonych w dyrektywie ETS84.

2.1.2.2. Kryteria kwalifikujące instalacje wytwarzające 
energię elektryczną do objęcia mechanizmem  
derogacyjnym

Zgodnie z postanowieniami przepisu art. 10c znowe-
lizowanej dyrektywy ETS instalacje wytwarzające 
energię elektryczną: 
1) które funkcjonowały przed dniem 31 grudnia 

2008 r. lub 
2) w przypadku których proces inwestycyjny zo-

stał wszczęty przed dniem 31 grudnia 2008 r. 
mogą otrzymać bezpłatne uprawnienia do emisji. 

Kolejne przesłanki warunkujące możliwość zasto-
sowania mechanizmu derogacyjnego odnoszą się 
do wewnętrznej sytuacji państw członkowskich. 
Mechanizm ten mógł zostać zastosowany, jeżeli 
państwo Członkowskie spełniało jeden z następu-
jących warunków: 
1) w roku 2007 krajowa sieć energii elektrycznej 

nie była pośrednio lub bezpośrednio połączona 
z siecią systemu połączeń wzajemnych, którą 
zarządza Unia ds. Koordynacji Przesyłu Energii 
Elektrycznej w Europie (UCTE), 

2) w roku 2007 krajowa sieć energii elektrycznej 
była bezpośrednio lub pośrednio połączona 
z siecią zarządzaną przez UCTE jedynie po-
przez jedną linię o mocy przesyłowej mniej-
szej niż 400 MW, lub 

3) w roku 2006 ponad 30% energii elektrycznej 
było wytwarzane z paliwa kopalnego jednego 
rodzaju, a PKB na mieszkańca w cenach ryn-
kowych nie przekroczył 50% średniego PKB 
na mieszkańca w cenach rynkowych we 
Wspólnocie.

2.1.3. Metodologia przydziału  bezpłatnych uprawnień  
do emisji gazów cieplarnianych 

Mając na uwadze długofalowy cel Unii Europej-
skiej, którym jest zmniejszenie intensywności emi-
sji dwutlenku węgla oraz modernizacja sektora 
produkcji energii elektrycznej przy jednoczesnym 
minimalnym zakłóceniu reguł konkurencji na rynku 
wewnętrznym, Komisja Europejska przyjęła decyzję 
w sprawie metodologii przejściowego przydziału in-
stalacjom wytwarzającym energię elektryczną bez-
płatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 

84  Zob. nieprawomocny wyrok WSA, sygn. akt: IV SA/Wa 824/14, Lex nr 1562889.
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dyrektywy ETS (dalej jako: decyzja Komisji w spra-
wie metodologii przydziału uprawnień do emisji)85.

Decyzja Komisji w sprawie metodologii przydziału 
uprawnień do emisji wskazuje na dwie metody przy-
działu darmowych uprawnień do emisji, tj.: metodę 
opartą na zweryfikowanych emisjach kwalifikują-
cych się instalacji (tzw. grandfathering) albo metodę 
opartą na wskaźniku wydajności ex ante.

Grandfathering86 odnosi się do zweryfikowanych, 
„historycznych” emisji z instalacji (które zostały za-
kwalifikowane do mechanizmu derogacyjnego) w la-
tach 2005–2007. Przydział w oparciu o tę metodę 
musiał zostać dokonany w taki sposób, aby liczba 
uprawnień do emisji planowana do przydzielenia 
każdej instalacji nie przekraczała rocznej średniej 
emisji w latach 2005–2007 z tej instalacji. Emisje 
powinny odzwierciedlać wydajność każdej instalacji 
na podstawie stosunku między całkowitymi średni-
mi rocznymi emisjami dla tych instalacji w okresie 
2008-2010 a całkowitymi rocznymi średnimi emisja-
mi w okresie 2005–2007.

Mechanizmem derogacyjnym mogły zostać objęte 
także instalacje wytwarzające jednocześnie energię 
elektryczną i ciepło (kogeneracja). W przypadku tego 
rodzaju instalacji, przy obliczaniu możliwej do przy-
działu liczby uprawnień do emisji należało uwzględ-
nić tylko emisje bezpośrednio związane z produkcją 
energii elektrycznej87. 

Odnosząc się do drugiego sposobu przydziału bez-
płatnych uprawnień do emisji opartego na wskaź-
niku wydajności ex ante88, państwa członkowskie 
mogły zastosować ogólnounijny lub konkretny 
wskaźnik, który odzwierciedla udział paliw stoso-
wanych do produkcji energii elektrycznej w danym 
państwie członkowskim. Wybór wskaźnika należał 
do decyzji każdego z państw członkowskich, któ-
re zdecydowało się na zastosowanie mechanizmu 
derogacyjnego. Wartość wskaźnika oraz sposób 
obliczenia wielkości przydziału, przy użyciu od-
powiedniego wzoru, również zostały wskazane 

w decyzji Komisji w sprawie metodologii. Podsta-
wę do wydania przedmiotowej decyzji stanowił art. 
10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE.

W przypadku Polski przydział uprawnień do emisji dla 
instalacji wytwarzających energię elektryczną został 
dokonany w oparciu o obie wskazane powyżej me-
tody. Metoda odnosząca się do emisji historycznych 
została zastosowana w stosunku do tych instalacji, 
które funkcjonowały w całym okresie 2005–2007. 
Druga metoda (wskaźnik emisji ex ante) została 
zastosowana w stosunku do instalacji, które rozpo-
częły funkcjonowanie po dniu 1 stycznia 2005 r. lub 
w przypadku których fizycznie rozpoczęty proces in-
westycyjny rozpoczął się najpóźniej w dniu 31 grud-
nia 2008 roku89. 

3.  Implementacja art. 10c dyrektywy 
2003/87/WE w Polsce – bezpłatne 
uprawnienia do emisji gazów 
cieplarnianych dla energetyki

Zastosowanie mechanizmu derogacyjnego nie było 
obowiązkowe. Możliwość jego implementacji na-
leżała do indywidualnej decyzji każdego z państw 
członkowskich90. Państwo członkowskie w celu przy-
dzielenia bezpłatnych uprawnień do emisji dla instala-
cji wytwarzających energię elektryczną zobowiązane 
było do opracowania i przekazania Komisji Europejskiej 
w terminie do 30 września 2011 r. tzw. wniosku dero-
gacyjnego wraz z Krajowym Planem Inwestycyjnym.

3.1.   Formalne wymogi wniosku derogacyjnego 

Państwa członkowskie, które zdecydowały się na 
zastosowanie mechanizmu derogacyjnego, zobo-
wiązane były do przekazania Komisji Europejskiej 
w terminie do 30 września 2011 r. wniosku zawie-
rającego metodologię proponowanego przydziału 
uprawnień do emisji. Zgodnie z wymaganiami art. 
10c ust. 5 znowelizowanej dyrektywy 2003/87/WE 
wniosek powinien zawierać91: 

85   Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji 
na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, K (2011) 1983, wersja ostateczna.

86  Ibidem, art. 3.

87  Ibidem, art. 3 ust. 2. 

88  Ibidem, art. 2. 

89  Zob. Konsultacje społeczne wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 20132020 na modernizację wytwarzania energii elektrycz-
nej (4.08-24.08.2011 r.),  http://www.mos.gov.pl/konsultacje_wniosek_bezplatne_uprawnienia_do_emisji (odczyt z dnia 15.12.2015).

90  Zob. przypis 75.

91  Zob. art. 1 pkt 12 dyrektywy 2009/29/WE.

http://www.mos.gov.pl/konsultacje_wniosek_bezplatne_uprawnienia_do_emisji
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1) dowody, w świetle których państwo człon-
kowskie składające wniosek spełnia jedno 
z kryteriów wskazanych w art. 10c ust. 1 
dyrektywy,

2) wykaz instalacji, które wniosek ten obejmuje, 
wraz z liczbą uprawnień do emisji w odniesie-
niu do planowanych inwestycji wskazanych 
w Krajowym Planie Inwestycyjnym,

3) Krajowy Plan Inwestycyjny,
4) przepisy dotyczące monitorowania i egzekucji 

w stosunku do planowanych inwestycji uję-
tych w Krajowym Planie Inwestycyjnym,

5) informacje wskazujące, że bezpłatnie otrzy-
mane uprawnienia do emisji nie spowodują 
nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji. 

3.2.  Krajowy Plan Inwestycyjny  
– informacje ogólne 

Na podstawie art. 10c znowelizowanej dyrekty-
wy 2003/87/WE państwo członkowskie, które 
zdecydowało się na wprowadzenie mechanizmu 
derogacyjnego, zostało zobowiązane do przekaza-
nia Komisji Europejskiej Krajowego planu inwesty-
cyjnego (KPI) w obszarze modernizacji i poprawy 
infrastruktury oraz czystych technologii, z uwzględ-
nieniem dywersyfikacji struktury energetycznej 
i źródeł dostaw, na wielkość odpowiadającą w moż-
liwym zakresie wartości rynkowej przydzielonych 
bezpłatnych uprawnień.

Szczegółowe wymogi dotyczące planów krajo-
wych oraz zasady, na podstawie których państwa 
członkowskie zobowiązane były opracować przed-
miotowe plany, zostały określone w Komunikacie 
Komisji92. W świetle zasad ustanowionych w Komu-
nikacie Komisji, Krajowy plan inwestycyjny powinien 
uwzględniać inwestycje, które93:

1. bezpośrednio lub pośrednio (inwestycje w sieci 
i usługi pomocnicze) przyczynią się do obniżenia 
emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny, 

2. pozwolą na wyeliminowanie w przyszłości sy-
tuacji, które polegałyby na:

• braku bezpośredniego lub pośredniego połącze-
nia krajowej sieci elektrycznej z siecią byłej UCTE,

• pośrednim lub bezpośrednim połączeniu 
krajowej sieci energetycznej z siecią byłej 
UCTE poprzez jedną linię o mocy przesyło-
wej mniejszej niż 400 MW,

• wytworzeniu przez państwo członkowskie po-
nad 30% energii elektrycznej z paliwa kopal-
nego jednego rodzaju,

3. powinny być kompatybilne ze sobą oraz 
z odpowiednim prawodawstwem Unii Euro-
pejskiej i nie mogą jednocześnie nadmiernie 
zakłócać konkurencji i handlu na rynku we-
wnętrznym oraz, jeżeli to możliwe, powinny 
wzmacniać konkurencję na rynku wewnętrz-
nym energii elektrycznej,

4. powinny być uzupełnieniem dla inwestycji, 
które państwa członkowskie muszą podjąć, 
aby osiągnąć inne cele lub spełnić wymogi 
prawne wynikające z prawa Unii Europejskiej; 
nie powinny to być inwestycje wymagane 
w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną,

5. powinny przyczyniać się do dywersyfikacji struk-
tury energetycznej i źródeł dostaw energii elek-
trycznej dla bezpieczniejszego i wydajniejszego 
wytwarzania energii elektrycznej oraz ogranicze-
nia intensywności emisji dwutlenku węgla,

6. powinny być opłacalne ekonomicznie przy braku 
przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na 
podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE po 
zakończeniu przejściowego przydzielania tych 
uprawnień, z wyjątkiem konkretnych, uprzednio 
określonych nowych technologii znajdujących 
się na etapie demonstracji (projekty demonstra-
cyjne w zakresie CCS – wychwytywanie i pod-
ziemne składowanie dwutlenku węgla, oraz 
w zakresie innowacyjnych odnawialnych źródeł 
energii: projekty zostały wymienione w załącz-
niku nr III do Komunikatu Komisji). 

Inwestycje określone w KPI powinny, zgodnie ze sta-
nowiskiem Komisji Europejskiej zawartym w Komuni-
kacie Komisji, „w miarę możliwości być zgodne z tymi 
zasadami”94 (wskazanymi powyżej). Analiza powyż-
szych zasad pozwala stwierdzić, że odnoszą się one 

92  Zob. przypis 76.

93  Ibidem, rozdział 4.

94  Ibidem, motyw (23), (24).
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wprost do głównego celu mechanizmu derogacyjnego, 
a sformułowania w nich użyte stanowią jednocześnie 
konkretyzację zapisów art. 10c dyrektywy ETS.

Stosownie do motywu 30 Komunikatu Komisji, KPI 
powinien zawierać informacje o tym, w jakich latach 
dane etapy poszczególnych inwestycji zostaną zreali-
zowane. Dla każdej inwestycji ujętej w planie powinna 
zostać wskazana jej wartość w rozbiciu na poszcze-
gólne etapy realizacji. Biorąc pod uwagę wartość in-
westycji, w planie powinna zostać także wskazana 
liczba uprawnień do emisji oraz ich wartość rynkowa 
odpowiadająca wartości danej inwestycji95. 

Zgłoszenie do KPI inwestycji nie oznacza bezwa-
runkowego wymogu jej realizacji. Prowadzący 
instalacje mogli zgłosić więcej niż jedną inwe-
stycję. Należy także wskazać, że zgodnie z Ko-
munikatem Komisji nie ma obowiązku realizacji 
inwestycji zgłoszonych w planie, a inwestycje 
rozpoczęte nie muszą zostać zrealizowane do 
końca. Jednak w przypadku niezakończenia pro-
cesu inwestycyjnego wszystkie uprawnienia do 
emisji wydane danej instalacji powinny zostać 
zwrócone i włączone do puli uprawnień przyzna-
nej danemu państwu członkowskiemu do sprze-
daży w drodze aukcji96.

Dla lepszego zrozumienia postanowień art. 10c dy-
rektywy 2003/87/WE w zakresie celów, którym 
ma służyć realizacja inwestycji wskazanych w KPI 
i w związku z którymi instalacje wytwarzające 
energię elektryczną są uprawnione do otrzymania 
bezpłatnych uprawnień do emisji, niezbędne jest 
w ocenie Komisji Europejskiej doprecyzowanie ta-
kich pojęć, jak: infrastruktura, czyste technologie, 
dywersyfikacja źródeł energii. Interpretacja Komisji 
w odniesieniu do wskazanych pojęć została zawarta 
w załączniku IV do Komunikatu Komisji97. 

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej:

„Infrastruktura” to pojęcie, które zgodnie z Komu-
nikatem Komisji obejmuje całe zaplecze związane 

z siecią w celu zapewnienia transportu (transmisja 
i dystrybucja) energii elektrycznej; zakres podmioto-
wy tego pojęcia obejmuje także elektrownie. 

„Czyste technologie” to technologie produkcji ener-
gii elektrycznej powodujące stosunkowo niskie emi-
sje dwutlenku węgla lub oferujące wyższy poziom 
ochrony środowiska, w tym technologie produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych.

„Dywersyfikacja” oznacza zaś zwiększenie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w dostawach energii 
pierwotnej oraz w wytwarzaniu energii elektrycznej. 
Działania takie mają doprowadzić do zrównoważenia 
dostaw energii i mniejszego uzależnienia się od im-
portu paliw kopalnych.

Podsumowując, należy wskazać, że omówione po-
wyżej zasady, jak również sposób ujęcia wskazanych 
pojęć stanowią podstawowe wytyczne, w oparciu 
o które powinny być realizowane inwestycje ujęte 
w Krajowym planie inwestycyjnym. Przedmiotowe 
wytyczne stanowią także podstawę dla Komisji Eu-
ropejskiej do dokonywania oceny realizacji mecha-
nizmu derogacyjnego oraz stopnia wdrożenia KPI 
przez określone państwa członkowskie. 

3.3. Polski wniosek derogacyjny98

Polska przekazała Komisji Europejskiej wniosek dero-
gacyjny w dniu 30 września 2011 r., w ostatnim dniu 
upływu terminu na jego przekazanie. Termin ten został 
określony w art. 10c ust. 5 znowelizowanej dyrekty-
wy 2003/87/WE. Wniosek derogacyjny zawierał listę 
176 instalacji. Na liczbę tę składało się 145 instalacji, 
które były eksploatowane przed dniem 31 grudnia 
2008 r., oraz 31 instalacji, w przypadku których zda-
niem wnioskodawcy fizycznie rozpoczęty proces inwe-
stycyjny również nastąpił przed 31 grudnia 2008 roku99.

Całkowita rynkowa wartość bezpłatnych upraw-
nień do emisji, o przyznanie których wnoszono na 
trzeci okres rozliczeniowy (2013–2020) dla instalacji 

95  Ibidem, motyw (30).

96 Ibidem, motyw (63), tiret 4.

97  Ibidem, motyw (32) oraz załącznik IV.

98  Zob. http://www.mos.gov.pl/artykul/7_archiwum/21353_bezplatne_uprawnienia_do_emisji_co2_dla_energetyki.html (odczyt z dnia 16.12.2015) oraz http://www.mos.gov.
pl/konsultacje_wniosek_bezplatne_uprawnienia_do_emisji/ (odczyt z dnia 16.12.2015). 

99  Zob. motyw (6) Decyzji Komisji z dnia 13 lipca 2012 r. dotyczącej wniosku zgłoszonego przez Polskę na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w celu przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej C (2012) 4609 final (dalej jako: Decyzja Komisji 
z 13 lipca 2012 r.). 

http://www.mos.gov.pl/artykul/7_archiwum/21353_bezplatne_uprawnienia_do_emisji_co2_dla_energetyki.html
http://www.mos.gov.pl/konsultacje_wniosek_bezplatne_uprawnienia_do_emisji/
http://www.mos.gov.pl/konsultacje_wniosek_bezplatne_uprawnienia_do_emisji/
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wytwarzających energię elektryczną, została osza-
cowana na kwotę 7 406 000 000 euro. Wartość ta 
odpowiadała 404 600 000 ton CO2. Dla jej obliczenia 
zastosowano metodologię wskazaną w załączniku 
nr VI do Komunikatu Komisji. Wartość uprawnień zo-
stała indeksowana do poziomu cen w roku 2010100. 

3.3.1. Prawne umocowanie polskiego  
wniosku derogacyjnego

Polski wniosek derogacyjny oparty został na prze-
słance określonej w art. 10c ust. 1 lit. c) znowelizowa-
nej dyrektywy 2003/87/WE. Zgodnie ze wskazanym 
przepisem ponad 30% energii elektrycznej w Polsce 
było wytwarzane z paliwa kopalnego jednego rodza-
ju, a PKB na mieszkańca w cenach rynkowych nie 
przekroczyło 50% średniego PKB na mieszkańca 
w cenach rynkowych w całej Unii Europejskiej. 

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 3 ustawy ETS 
z 2011 r. minister środowiska w porozumieniu z mi-
nistrem gospodarki został zobowiązany do opraco-
wania projektu wykazu instalacji wytwarzających 
energię elektryczną, objętych systemem EU ETS 
w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 
dnia 1 stycznia 2013 r. wraz z przyznaną tym insta-
lacjom liczbą uprawnień do emisji, zgodnie z prze-
pisami wykonawczymi wydanymi przez Komisję 
Europejską w celu wdrożenia dyrektywy ETS. 

Jak wskazano powyżej, w przypadku Polski przy-
dział uprawnień do emisji dla instalacji wytwarzają-
cych energię elektryczną został dokonany w oparciu 
o dwie metody przydziału emisji, tj. grandfathering 
i wskaźnik ex ante.

Na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy ETS z 2011 r. 
Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu 
instalacji wytwarzających energię elektryczną, ob-
jętych systemem handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym roz-
poczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz 
z przyznaną im liczbą uprawnień101. 

Przedmiotowy wykaz instalacji oraz Krajowy plan 
inwestycyjny stanowiły zasadniczą część wniosku 
derogacyjnego. 

3.3.2. Inwestycje w sektorze energetycznym – Krajowy 
plan inwestycyjny

Decyzją z dnia 13 lipca 2012 r. dotyczącą wniosku zgło-
szonego przez Polskę na podstawie art. 10c ust. 5 dy-
rektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w celu przejściowego przydziału bezpłatnych upraw-
nień do emisji na modernizację wytwarzania energii 
elektrycznej (dalej jako: decyzja Komisji z dnia 13 lipca 
2012 r.) Komisja Europejska wydała warunkową zgodę 
na akceptację polskiego wniosku derogacyjnego, zgła-
szając szereg uwag, które zostaną omówione poniżej102. 

Komisja Europejska uznała jedną instalację (wska-
zaną w załączniku I do decyzji Komisji z dnia 13 lip-
ca 2012 r.) za instalację nową – czyli taką, która po 
raz pierwszy otrzymała zezwolenie na emisję po 30 
czerwca 2011 r., co w świetle postanowień dyrektywy 
ETS oznacza, że nie może ona otrzymać darmowych 
uprawnień do emisji103. Następnie Komisja Europejska 
zdecydowała o nieprzydzieleniu bezpłatnych upraw-
nień do emisji dla kolejnych pięciu instalacji (załącznik 
II do decyzji Komisji z dnia 13 lipca 2012 r.), w sto-
sunku do których zakwestionowała ona zastosowaną 
metodologię przydziału uprawnień do emisji104. Do-
datkowo z Krajowego Planu Inwestycyjnego zostało 
wyłączonych 30 inwestycji (załącznik III do decyzji 
Komisji z dnia 13 lipca 2012 r.), w przypadku których 
według Komisji: „władze polskie nie były w stanie 
dostarczyć żądanych dowodów potwierdzających, że 
inwestycje zawarte w planie krajowym wykraczały 
poza początkowy plan inwestycyjny, przyczyniając się 
do modernizacji instalacji (...)”105.

Dokonując szczegółowej analizy decyzji Komisji 
z dnia 13 lipca 2012 r. należy wskazać, iż instalacja 
wymieniona w załączniku I wskazanej powyżej de-
cyzji w ocenie Komisji Europejskiej nie kwalifikowała 
się do otrzymania bezpłatnych uprawnień do emi-
sji, ponieważ nie spełniała kryterium określonego 

100  Zob. motyw (19) Decyzji Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. Odstępstwo na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami – bezpłatne uprawnienia dla 
wytwórców energii elektrycznej C (2013) 6648 final; oraz Załącznik VI do komunikatu Komisji: Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/
WE (2011/C 99/03). 

101  Dz. U. z 2014 r., poz. 472, ze zm.

102  Zob. art 1. Decyzji Komisji z dnia 13 lipca 2012 r. dotyczącej wniosku zgłoszonego przez Polskę na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w celu przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej, C (2012) 4609 final.

103  Ibidem, motyw (8-9).

104  Ibidem, motyw (10-15).

105  Ibidem, motyw (17-22).
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w art. 10c ust. 1 dyrektywy ETS. Zdaniem Komisji 
Europejskiej z informacji przekazanych przez Polskę 
odnośnie do przedmiotowej instalacji wynikało, że 
zezwolenie na emisje zostało jej wydane dopiero po 
7 lipca 2011 r. Zgodnie z postanowieniami przepisu 
art. 10a ust. 7 pkt 3 dyrektywy ETS żadna instalacja 
nowa, czyli taka, która uzyskała zezwolenie po raz 
pierwszy po dniu 30 czerwca 2011 r., ani instalacja, 
którą po tej dacie poddano znacznej rozbudowie, nie 
kwalifikuje się do objęcia mechanizmem derogacyj-
nym. Przedmiotowa instalacja została więc uznana 
przez Komisję Europejską za instalację nową. Do-
wody dostarczone przez stronę polską nie pozwoliły 
w ocenie Komisji Europejskiej uznać, że instalacja ta 
kwalifikuje się do bezpłatnego przydziału. 

Kolejne instalacje, wymienione w załączniku II, w sto-
sunku do których Komisja Europejska wniosła za-
strzeżenia, to instalacje, które nie spełniły kryterium 
określonego w art. 10c ust. 3 dyrektywy ETS oraz 
w art. 1 decyzji w sprawie metodologii przydziału. 
Zgodnie z art. 10c ust. 3 dyrektywy ETS w związ-
ku z art. 1 decyzji w sprawie metodologii przydziału, 
przydział bezpłatnych uprawnień do emisji powinien 
opierać się albo na zweryfikowanych emisjach danej in-
stalacji z lat 2005–2007, albo na wskaźniku sprawności 
ex ante. W sytuacji, gdy brak jest danych o emisjach, 
przydział uprawnień może zostać dokonany wyłącznie 
w oparciu o wskaźnik wydajności ex ante. Warto także 
podkreślić, że dla jednej instalacji może być zastosowa-
na tylko jedna metoda obliczania wielkości przydziału.

Komisja Europejska podniosła, że mechanizm 
derogacyjny nie ma zastosowania do „podinstalacji” 
funkcjonującej w ramach instalacji działającej przed 31 
grudnia 2008 r., a co więcej, że pojęcie „podinstalacja” 
w zakresie mechanizmu derogacyjnego w ogóle nie 
występuje. Odmawiając „podinstalacji” waloru samo-
dzielnej instalacji Komisja Europejska wskazała, że dla 
każdej instalacji należy stosować tylko jedną metodę 
przydziału uprawnień do emisji, opartą albo na zweryfi-
kowanych emisjach, albo na wskaźniku ex ante. 

W zakwestionowanym przypadku liczba upraw-
nień do emisji została określona zgodnie z me-
todologią opartą na wskaźniku ex ante, zaś 
w przypadku instalacji, z którą owa „podinstalacja” 
była powiązana, przydział został dokonany w oparciu 
o zweryfikowane emisje z lat 2005–2007. W ocenie 
Komisji Europejskiej, w stosunku do jednej instalacji 
zastosowano dwie metody przydziału bezpłatnych 
uprawnień do emisji. Biorąc pod uwagę wskazane 

powyżej okoliczności Komisja Europejska uznała, że 
ta instalacja nie może zostać uznana za samodzielną, 
i odmówiła zgody na przydział uprawnień. 

Kolejne instalacje, które zostały usunięte z wniosku 
derogacyjnego w związku z zastrzeżeniami Komi-
sji Europejskiej opartymi na przesłance określonej 
w art. 10c ust. 3 dyrektywy ETS oraz na przepisach 
decyzji w sprawie metodologii przydziału, to insta-
lacje, dla których przydział miał nastąpić w oparciu 
o wskaźnik ex ante i były to instalacje rozbudowane 
po roku 2007. Komisja Europejska uznała, że instala-
cje, które po 2007 r. uległy zasadniczej rozbudowie, 
należy potraktować jako instalacje nowe i w związku 
z tym nie mogą one otrzymać bezpłatnych upraw-
nień do emisji w ramach mechanizmu derogacyjne-
go. Zgodnie z przepisem art. 10a ust. 7 dyrektywy 
ETS, nie przydziela się bowiem bezpłatnych upraw-
nień do emisji w odniesieniu do nowych instalacji 
wytwarzających energię elektryczną.

Zgodnie z przepisem art. 3 lit. h) dyrektywy ETS za in-
stalacje nowe uważa się te, które po raz pierwszy uzy-
skały zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych po 
dniu 30 czerwca 2011 r., lub te, w których prowadzo-
ne działania uległy znaczącemu zwiększeniu po dniu 
30 czerwca 2011 r., tylko w zakresie objętym tym roz-
szerzeniem. Komisja Europejska oceniając wniosek, 
stwierdziła, że nie mogła wykluczyć, iż wskazane 
powyżej instalacje zostały poddane znacznej rozbudo-
wie po 30 czerwca 2011 r., a w związku z tym jako 
instalacje nowe nie są uprawnione do otrzymania 
bezpłatnych uprawnień do emisji. Instalacje te zostały 
usunięte z wniosku derogacyjnego. 

Ponadto Komisja Europejska wniosła zastrzeżenia 
w stosunku do 30 zadań inwestycyjnych wymienio-
nych w załączniku III do decyzji Komisji z 13 lipca 
2012 r. 

Mając na uwadze, że głównym celem zadań 
inwestycyjnych zawartych w KPI powinna być 
modernizacja infrastruktury energetycznej, stosowanie 
czystych technologii oraz dywersyfikacja źródeł dostaw 
energii, Komisja Europejska uznała, że zadania inwesty-
cyjne wymienione we wskazanym powyżej Załączniku 
III nie mogą być finansowane bezpłatnymi uprawnienia-
mi do emisji, gdyż nie są zgodne z celami określonymi 
w art. 10c dyrektywy ETS. W ocenie Komisji Europej-
skiej: „sam fakt, że inwestycja dotycząca instalacji, 
dla której proces inwestycyjny faktycznie rozpoczęto 
przed dniem 31 grudnia 2008 r., dostarcza nowych 
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mocy wytwórczych energii elektrycznej, nie jest wy-
starczająca, by spełnić wymóg modernizacji. Artykuł 
10c wymaga, aby decyzja, na której opiera się ten 
proces inwestycyjny, została podjęta bez względu 
na perspektywy, jakie stwarza art. 10c dyrektywy 
(...)”106. Budowa nowych mocy nie wiąże się bowiem 
automatycznie z modernizacją sektora energetycznego. 

Jednocześnie w motywie 24 decyzji Komisja 
wskazała, odnosząc się do generalnego celu usta-
nowionego w przepisie art. 10c dyrektywy ETS 
– tj. modernizacji sektora wytwarzania energii 
elektrycznej – w jaki sposób powinny zostać wy-
korzystane uprawnienia do emisji. Komisja Euro-
pejska podkreśliła, że: „(...) wartość uprawnień 
przydzielonych na podstawie art. 10c ust. 1 nie może 
być wykorzystana do zwiększenia mocy produkcji 
energii elektrycznej w odpowiedzi na rosnący popyt 
rynkowy (...)”. 

W dalszej części Komisja Europejska wskazała także, 
że w sytuacji, gdy inwestycje polegające na budowie 
nowych mocy do wytwarzania energii elektrycznej 
są finansowane przy udziale bezpłatnych uprawnień 
do emisji, „wartość dodana w zakresie moderniza-
cji wymagana w art. 10c musi być zagwarantowa-
na poprzez terminowe i proporcjonalne wyłączenie 
z eksploatacji istniejących mocy produkcji energii 
elektrycznej”107.

Na marginesie należy dodać, że Komisja Europejska 
zaznaczyła, iż „w swoim wniosku Polska potwier-
dziła, że w przypadku, gdy inwestycja prowadzi do 
zwiększenia zdolności wytwarzania energii elek-
trycznej danej instalacji, mniej efektywne moce 
produkcyjne zostaną wyłączone z eksploatacji gdzie 
indziej”108. Z powyższego wynika, że inwestycje po-
legające na budowie nowych mocy (czyli nowych 
elektrowni czy elektrociepłowni) są dopuszczalne 
pod warunkiem, że będą to instalacje, które zastąpią 
instalacje mniej efektywne. 

W stosunku do pozostałych 140 instalacji Komisja 
Europejska uznała, że spełniają one wymogi art. 10c 
ust. 1 dyrektywy ETS, a zatem kwalifikują się do 

objęcia mechanizmem derogacyjnym. Ostatecznie 
polski Krajowy plan inwestycyjny, zaakceptowany 
przez Komisję Europejską, zawierał listę 347 inwe-
stycji109.

3.4. Monitorowanie oraz roczne sprawozdania 
z wdrożenia Krajowego planu inwestycyjnego

Obowiązkiem państw członkowskich jest monitoro-
wanie i egzekwowanie realizacji inwestycji określo-
nych w Krajowych planach inwestycyjnych. W tym 
celu państwa członkowskie zostały zobowiązane 
do określenia jasnych i skutecznych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
oraz szeregu wskaźników zgodności, które stoso-
wane przez właściwe organy krajowe umożliwią 
ocenę postępów i spójności inwestycji z wymo-
gami określonymi w dyrektywie 2003/87/WE oraz 
Komunikacie Komisji110. 

W załączniku nr VIII do Komunikatu Komisji zostały 
wskazane przykładowe wskaźniki zgodności – pa-
rametry, które służą do oceny, czy dana inwestycja 
realizowana w ramach mechanizmu derogacyjnego 
została zrealizowana zgodnie z wymogami dyrekty-
wy 2003/87/WE111. Należą do nich między innymi: 

1) spodziewany i rzeczywisty spadek ogól-
nych emisji gazów cieplarnianych powsta-
łych w związku z krajową produkcją energii 
elektrycznej w wyniku inwestycji podjętych 
na mocy art. 10c (w porównaniu ze scenariu-
szem niezakładającym zmian);

2) spodziewany i rzeczywisty wzrost efektywno-
ści procesu wytwarzania energii elektrycznej/
sieci dystrybucyjnych (wyrażony w zaoszczę-
dzonych MWh) w wyniku inwestycji podjętych 
na mocy art. 10c oraz odpowiadająca mu re-
dukcja emisji CO2;

3) spodziewany i rzeczywisty wzrost udziału 
paliw o mniejszej lub zerowej intensyw-
ności emisji CO2 w krajowej strukturze 

106  Ibidem, motyw (20).

107  Ibidem, motyw (24).

108  Ibidem, motyw (24).

109  Zob. motyw (16) decyzji: Odstępstwo na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami – bezpłatne uprawnienia dla wytwórców energii elektrycznej, 
C (2013) 6648 final. 

110  Zob. przypis 75, rozdział 6.2.

111  Zob. Załącznik VIII do Komunikatu Komisji, przypis 75 – Przykłady wskaźników zgodności.
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energetycznej w wyniku inwestycji podję-
tych na mocy art. 10c;

4) zainstalowane moce (w MW) będące w uży-
ciu w grudniu 2008 r., które zostaną zastąpione 
mocami o mniejszej intensywności emisji CO2, 
sfinansowane w wyniku inwestycji podjętych na 
mocy art. 10c;

5) udział zainstalowanych mocy będących 
w użyciu w grudniu 2008 r. zastąpionych 
mocami o mniejszej intensywności emisji 
CO2, sfinansowanymi w wyniku inwesty-
cji podjętych na mocy art. 10c, w całkowitej 
wielkości zainstalowanych mocy będących 
w użyciu w grudniu 2008 r.;

6) zainstalowane moce (w MW) energii ze 
źródeł odnawialnych, które zostaną wpro-
wadzone w wyniku inwestycji podjętych na 
mocy art. 10c.

Wspomnieć należy, że nowa ustawa ETS z 2015 r. 
nakłada na podmioty realizujące zadania inwesty-
cyjne obowiązek wystąpienia do ministra środowi-
ska z wnioskiem o zatwierdzenie odpowiedniego 
wskaźnika zgodności dla danej inwestycji przed 
jej rozpoczęciem112. Po zakończeniu inwesty-
cji, w celu jej całkowitego rozliczenia, konieczne 
jest wystąpienie do właściwego organu z wnio-
skiem o poświadczenie osiągnięcia zatwierdzo-
nego wskaźnika zgodności. W przypadku, gdy 
poświadczenie takie nie będzie możliwe, wydane 
uprawnienia do emisji będą podlegać zwrotowi. 
Wskaźniki zgodności, służące wykazaniu, że za-
dania inwestycyjne z KPI są realizowane zgodnie 
z zasadami określonymi w Komunikacie Komisji, 
zostały określone w załączniku 2 do nowej ustawy 
ETS z 2015 roku113. 

Podsumowując, należy wskazać, że na gruncie 
nowej ustawy ETS z 2015 r. procedura związana 
z realizacją inwestycji wymaga podjęcia przez pod-
mioty realizujące zadania inwestycyjne następują-
cych czynności114:
1) zatwierdzenia wskaźnika zgodności, 

2) potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika zgod-
ności, 

3) składania sprawozdań rzeczowo-finansowych, 
zweryfikowanych przez biegłego rewidenta. 

Wskazane powyżej czynności mają na celu zapewnie-
nie, że realizacja inwestycji określonych w KPI przyczyni 
się do modernizacji sektora energetycznego, a poprzez 
to spełnione zostaną cele, dla realizacji których został 
ustanowiony mechanizm derogacyjny. Wprowadzenie 
tej procedury miało również na celu niedopuszczenie 
do sytuacji, kiedy podmioty realizujące inwestycje mo-
głyby otrzymać nadmierne korzyści czy zyski. 

Mechanizm derogacyjny z jednej strony daje szansę 
na uzyskanie dodatkowych środków finansowych na 
przeprowadzenie inwestycji (w postaci darmowych 
uprawnień do emisji). Z drugiej zaś wprowadza za-
sady, w oparciu o które cały proces inwestycyjny 
monitorowany jest pod kątem osiągnięcia celu, 
jakim jest modernizacja sektora energetycznego, 
przy równoczesnej minimalizacji ryzyka zakłócenia 
konkurencji, gdyby uprawnienia nie zostały wyko-
rzystane w celu, dla którego zostały przydzielone. 

Państwa członkowskie, korzystające z mechani-
zmu przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych, zobowiązane są zgłaszać 
Komisji Europejskiej, w formie rocznych sprawoz-
dań, wyniki procedury monitorowania inwestycji 
w modernizację wytwarzania energii elektrycznej 
wraz z odpowiednią dokumentacją potwierdzają-
cą w szczególności, że przedmiotowe inwestycje 
przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych115.

3.4.1. Sprawozdania za lata 2009-2013  
i za rok 2014 

Pierwsze sprawozdanie zostało złożone przez Pol-
skę w styczniu 2014 r. Przekazane przez ministra 
środowiska do Komisji Europejskiej, obejmowało 
inwestycje, które były prowadzone od 25 czerw-
ca 2009 do 31 grudnia 2013 roku116. Na podstawie 
zawartych w nim informacji Komisja Europejska 

112  Art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.U. 2015, poz. 1223.

113  Dz.U. z 2015, poz. 1223, załącznik nr 2.

114  Zob. ibidem, art. 32 i 34. 

115  Zob. art. 10c ust. 4 dyrektywy ETS oraz rozdział 6.3 komunikatu Komisji.

116  Zob. Sprawozdanie z art. 10c ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE za 2013 r.: http://www.mos.gov.pl/artykul/5688_instalacje_wytwarzajace_energie_elektryczna/23810_sprawoz-
danie_z_art_10c_ust_1_dyrektywy_2003_87_we_za_2013_r.html (dostęp z dnia 23.12.2015).

http://www.mos.gov.pl/artykul/5688_instalacje_wytwarzajace_energie_elektryczna/23810_sprawozdanie_z_art_10c_ust_1_dyrektywy_2003_87_we_za_2013_r.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/5688_instalacje_wytwarzajace_energie_elektryczna/23810_sprawozdanie_z_art_10c_ust_1_dyrektywy_2003_87_we_za_2013_r.html
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wydała prowadzącym instalacje uprawnienia do 
emisji na rok 2013. 

Sprawozdanie to zostało sporządzone na podsta-
wie danych zamieszczonych w sprawozdaniach rze-
czowo-finasowych złożonych przez prowadzących 
instalacje. Sprawozdania rzeczowo-finasowe zawie-
rały zweryfikowane dane dotyczące poniesionych 
kosztów związanych z realizacją inwestycji ujętych 
w KPI. Weryfikacja sprawozdań rzeczowo-finanso-
wych była prowadzona przez biegłych rewidentów117.

Sprawozdanie przekazane do Komisji Europejskiej 
zawierało przede wszystkim informacje o kosztach 
inwestycyjnych kwalifikowanych118 do zbilansowa-
nia z wartością uprawnień do emisji planowanych 
do przydzielenia za rok 2013 oraz zestawienie 
159 prowadzonych zadań inwestycyjnych.

W sprawozdaniach rzeczowo-finansowych podmio-
ty realizujące zadania inwestycyjne zobowiązane 

były podać kwalifikowalne koszty inwestycyjne 
w złotych, w cenach z 2010 r., z uwzględnie-
niem wskaźników cen nakładów inwestycyjnych 
ustalanych na podstawie komunikatu prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. Koszty kwa-
lifikowalne w cenach z 2010 r. były następnie 
przeliczane na euro. Kurs wymiany walutowej 
EUR/PLN został wyznaczony na podstawie śre-
dnioważonego kursu EUR/PLN podawanego 
codziennie przez Narodowy Bank Polski, który 
średnio dla roku 2010 wyniósł 3,9945. Przyjęta 
wartość kursu EUR/PLN wynosiła 4,0000, tak jak 
to miało miejsce we wniosku zgłoszonym przez 
Polskę na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 
ETS. Koszty kwalifikowalne wyrażone w euro 
były podstawą do wyliczenia przysługującej licz-
by bezpłatnych uprawnień do emisji. Na podsta-
wie decyzji Komisji z dnia 13 lipca 2012 r. (motyw 
26), przy wyliczaniu liczby uprawnień do emisji za 
2013 r. przyjęto wartość uprawnienia na poziomie 
14,78 euro119.

117  Ibidem.

118  Koszty kwalifikowane zostały określone w przedmiotowym sprawozdaniu ministra środowiska jako koszty inwestycyjne poniesione na realizację zadania inwestycyjnego ujętego 
w KPI, pomniejszone o wartość kosztów poniesionych w związku z: a) spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów dotyczących emisji przemysłowych; b) przepisami dotyczą-
cymi promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych ze względu na nieprzekroczenie przez RP 15% krajowego celu ogólnego w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto; c) kosztów finansowych poniesionych ze środków, które stanowią pomoc publiczną; Zob. też art. 36 ust. 3 nowej ustawy ETS z 2015 r.

119  Zob. przypis 116.

120 Zob. przypis 116. Zob. też tabelę nr 2. Zestawienie dla grup kapitałowych ze Sprawozdania z art. 10c ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE za 2013 r.

121 Ibidem. Zob. też tabelę nr 2 – informacje dotyczące poniesionych kosztów realizacji zadań inwestycyjnych wymienionych w KPI i wynikający z nich przydział uprawnień 
w podziale na grupy ze sprawozdania (ministra środowiska) z art. 10c ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, zmienionej dyrektywą 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w celu usprawnienia i rozszerzenia 
wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – derogacje dla elektroenergetyki.

122 Wskazana kwota wynika z obliczeń autorki i jest to różnica między liczbą przydzielonych uprawnień na 2014 r. a liczbą uprawnień do wydania za 2014 r.

Tabela nr 2. Uprawnienia do emisji planowane do przyznania i przyznane na rok 2014121

Możliwy przydział 

uprawnień do emisji 

za 2014 r. 

Koszty kwalifikowane 

inwestycji poniesione 

za 2014 r.

Liczba uprawnień 

do wydania za 2014 r. 

Wartość uprawnień 

do wydania za 2014 r.

Liczba niewydanych 

uprawnień do emisji 

na rok 2014122

72 258 416 1 065 843 806,74 
euro

52 826 465 780 775 152,7  
euro

19 431 951

Tabela nr 1. Uprawnienia do emisji planowane do przyznania i przyznane na rok 2013120

Przydział uprawnień  

do emisji za 2013 r. 

Koszty kwalifikowane 

realizacji sprawozdanych 

zadań poniesione 

w okresie 

od 25 czerwca 2009 r. 

do 30 czerwca 2013 r. 

Wykorzystanie 

możliwego przydziału 

uprawnień na rok 2013

Wartość przydzielonych 

uprawnień na rok 2013 

Liczba niewydanych 

uprawnień za 2013 r. 

(możliwe do odebrania 

w kolejnych latach po 

wykazaniu kosztów 

kwalifikowalnych)

77 816 762 3 407 084 845,80 
euro

65 992 703 975 372 150,34  
euro

11 824 059 
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Z danych zamieszczonych w sprawozdaniu ministra 
środowiska za okres od 25 czerwca 2009 r. do 31 
grudnia 2013 r. wynika, że w tym czasie prowadzo-
nych było 159 inwestycji. Inwestycje te dotyczyły 
w szczególności:

1) modernizacji istniejących instalacji energe-
tycznych, 

2) modernizacji sieci przesyłowych,
3) budowy nowych inteligentnych sieci,
4) optymalizacji procesów wytwarzania energii, 
5) zmniejszania emisji dwutlenku węgla poprzez 

ograniczanie strat na przesyle,
6) budowy agregatów gazowych, 
7) przebudowy sieci ciepłowniczych,
8) budowy bloków parowo-gazowych,
9) budowy bloków węglowo-biomasowych,
10) ograniczania strat transformatorów.

Wartość przeprowadzonych w okresie od 25 czerw-
ca 2009 r. do 30 czerwca 2013 r. inwestycji oraz 
odpowiadająca im liczba uprawnień do emisji pod-
legająca wydaniu – są przedstawione w tabeli nr 1.

Drugie sprawozdanie z wdrożenia KPI zostało 
przekazane Komisji Europejskiej w styczniu 2015 
roku123. Sprawozdanie to dotyczyło okresu od 
1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., w którym 
prowadzonych było 127 inwestycji. Inwestycje te 
nie różnią się od inwestycji wskazanych w pierw-
szym sprawozdaniu, a część zadań inwestycyjnych 

ujętych w pierwszym sprawozdaniu jest nadal re-
alizowana. W tabeli nr 2 jest przedstawiona war-
tość tych inwestycji oraz odpowiadająca im liczba 
uprawnień do emisji podlegająca wydaniu.

Z danych zawartych we wskazanych powyżej 
sprawozdaniach ministerstwa środowiska wy-
nika, że bezpłatne uprawnienia do emisji za rok 
2013 i 2014 zostały wydane 174 instalacjom. 
Suma uprawnień możliwych do wydania za rok 
2014 wraz z uprawnieniami niewydanymi za rok 
2013 wyniosła 84 082 475, co stanowiło kwotę 
1 242 738 980,5 euro124.

Jak wskazano powyżej, warunkiem wydania 
uprawnień do emisji na dany rok w okresie rozli-
czeniowym jest w szczególności złożenie spra-
wozdania rzeczowo-finansowego przez podmiot 
zainteresowany uzyskaniem bezpłatnych upraw-
nień do emisji. W przypadku niezłożenia tego spra-
wozdania z powodu nieponiesienia przez podmiot 
realizujący zadanie inwestycyjne kosztów inwesty-
cyjnych, należy powiadomić o tym fakcie ministra 
środowiska. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą 
o ETS z 2015 r. w sytuacji opisanej powyżej wy-
danie uprawnień do emisji ulega zawieszeniu, nie 
dłużej jednak niż na okres 4 lat. Ponadto niezłoże-
nie sprawozdania rzeczowo-finansowego za pięć 
kolejnych okresów sprawozdawczych jest równo-
znaczne z zaprzestaniem realizacji zadania inwe-
stycyjnego, a równowartość wydanych uprawnień 

123  Zob. https://www.mos.gov.pl/artykul/5688_instalacje_wytwarzajace_energie_elektryczna/24960_sprawozdanie_z_art_10c_dyrektywy_2003_87_we_za_2014_r.
html (dostęp 23.12.2015) oraz https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_08/e6ab78d65ad9e5124c25a8dfb5e8641d.pdf (dostęp 23.12.2015).

124 Zob. przypis 116 i 121. Cena uprawnień z 2010 r. przyjęta w polskim wniosku derogacyjnym wynosiła 14,78 EUR dla okresu 2013–2014.

125  Zob. przypis 116 i 121; zob. też tabelę nr 2 ze sprawozdania ministra środowiska za okres od 25.06.2009 do 30.06.2013 oraz od 01.07.2013 do 30.06.2014.

Tabela nr 3. Pięciu największych potencjalnych beneficjentów przydziału bezpłatnych uprawnień  
za rok 2013 i 2014125 

Beneficjent 

Możliwy przydział 

uprawnień 

do emisji (EUA) 

za 2013 r.

Wartość możliwych 

do przydzielenia 

uprawnień na 2013 r. 

[euro]

Możliwy przydział 

uprawnień do emisji 

za 2014 r.

Wartość uprawnień 

do wydania za 2014 r. 

[euro]

PGE 31 048 028 458 889 853,84 28 700 711 424 196 508,58

TAURON 11 925 960 176 265 688,80 6 197 006 91 591 748,68

EDF 6 795 801 100 441 938,78 2 371 313 34 554 871,44

ENEA 5 689 089 84 084 735,42 4 960 364 73 314 179,92

GDF 2 696 073 39 847 958,94 2 492 243 36 835 351,54

https://www.mos.gov.pl/artykul/5688_instalacje_wytwarzajace_energie_elektryczna/24960_sprawozdanie_z_art_10c_dyrektywy_2003_87_we_za_2014_r.html
https://www.mos.gov.pl/artykul/5688_instalacje_wytwarzajace_energie_elektryczna/24960_sprawozdanie_z_art_10c_dyrektywy_2003_87_we_za_2014_r.html
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_08/e6ab78d65ad9e5124c25a8dfb5e8641d.pdf
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do emisji w związku z realizacją zadania inwesty-
cyjnego podlega zwrotowi126. 

3.4.2. Beneficjenci bezpłatnych uprawnień  
i rodzaje inwestycji

Dokonując oceny inwestycji wskazanych w Krajo-
wym planie inwestycyjnym wskazać należy, że 146 
zadań spośród 347 ostatecznie zgłoszonych to zada-
nia inwestycyjne ujęte w planie jako modernizacja. 
Krajowy Plan Inwestycyjny przewiduje także 31 inwe-
stycji w odnawialne źródła energii (OZE), a dwa zada-
nia inwestycyjne dotyczą budowy bloków jądrowych. 

Na rok 2013 i 2014 bezpłatne uprawnienia do emisji 
zostały rozdysponowane pomiędzy 68 grup kapita-
łowych. Największymi beneficjentami uprawnień do 
emisji były grupy kapitałowe wskazane w tabeli nr 3.

Biorąc pod uwagę rodzaje zawartych w polskim KPI 
inwestycji, które zostały już zrealizowane, jak rów-
nież tych, których realizacja trwa nadal, należy wska-
zać, że są one co do zasady zgodne z przykładowymi 
rodzajami inwestycji wymienionymi w załączniku V 
Komunikatu Komisji. Przykładowe inwestycje wska-
zane w owym załączniku127 to: 

1) modernizacja wytwarzania energii elektrycznej 
w celu zapewnienia bardziej efektywnej produk-
cji o mniejszej intensywności emisji dwutlenku 
węgla (lepszy stosunek między zużyciem ener-
gii elektrycznej brutto i netto, czyli zwiększenie 
udziału zużycia energii elektrycznej netto w zu-
życiu energii elektrycznej brutto oraz zmniejsze-
nie emisji CO2 na MWe);

2) redukcja emisji CO2 poprzez doposażenie elek-
trowni węglowych (nowoczesne);

3) wytwarzanie energii elektrycznej z wyko-
rzystaniem energii ze źródeł odnawialnych 
(na poziomie przewyższającym cel określony 
w dyrektywie dotyczącej odnawialnych źródeł 
energii) wraz z odpowiednimi wymogami sieci; 

4) zastąpienie mocy wytwórczych o większej in-
tensywności emisji CO2 mocami o mniejszej 
intensywności; 

5) wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla; 
6) inteligentne sieci; 

7) kogeneracja wraz z odpowiednimi wymogami 
sieci. 

Natomiast inwestycje, które zostały zgłoszone 
w polskim Krajowym planie inwestycyjnym, to m.in.: 

1) modernizacja istniejących bloków energetycz-
nych, 

2) modernizacja elektrociepłowni,
3) budowa nowych bloków węglowo-biomaso-

wych, 
4) budowa nowych kotłów olejowo-gazowych 

lub olejowo-parowych,
5) ograniczanie potrzeb własnych na energię,
6) przebudowa kotła węglowego na spalanie 

100% biomasy, 
7) ograniczanie strat transformatorów, 
8) modernizacja kotłów poprzez zastąpienie oleju 

gazem ziemnym, 
9) instalacja nowych silnikowych agregatów prą-

dotwórczych, 
10) optymalizacja procesów wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej poprzez wdrożenie za-
awansowanej automatyki i oprogramowania,

11) zmniejszenie emisji CO2 poprzez ograniczenie 
strat na przesyle, 

12) wzrost produkcji energii elektrycznej poprzez 
rozbudowę systemu ciepłowniczego. 

Dokonując analizy rodzajów inwestycji zgłoszo-
nych w KPI należy wskazać, że mają one na celu 
m.in.: modernizację istniejących bloków energe-
tycznych, rozbudowę istniejącej sieci, budowę no-
wych kotłów gazowo-parowych oraz wytwarzanie 
ciepła i energii elektrycznej w ramach kogenera-
cji, a także prowadzenie procesów polegających 
na wytwarzaniu energii elektrycznej z biomasy 
(współspalanie). 

Dodać należy, że jeden prowadzący instalację mógł 
zgłosić do KPI kilka zadań inwestycyjnych, a bez-
płatne uprawnienia do emisji mogły zostać przy-
znane także podmiotom, które nie realizują żadnych 
zadań inwestycyjnych ujętych w tym dokumencie. 
Warunkiem przyznania tym podmiotom bezpłat-
nych uprawnień do emisji jest sfinansowanie przez 
nie inwestycji prowadzonych przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne lub Gaz System.

126 Zob. przypis 74 – art. 34 ust. 4 i 5.

127 Zob. załącznik V do Komunikatu Komisji: Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE (2011/C 99/03).
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Zgodnie z Komunikatem Komisji w zakresie, w ja-
kim odnosi się on do Krajowych Planów Inwestycyj-
nych, plany te mogą swoim zakresem obejmować 
przedsiębiorstwa, do których nie ma zastosowania 
system EU ETS128. Co więcej, nie wszystkie przed-
siębiorstwa ujęte w KPI mogą otrzymać bezpłatne 
uprawnienia do emisji. 

W związku z powyższym podmioty takie jak opera-
torzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, 
którzy nie są wytwórcami energii elektrycznej, nie 
mogą otrzymać bezpłatnych uprawnień do emisji, 
ale mogą zostać zobowiązane do podjęcia reali-
zacji zadań inwestycyjnych wskazanych w KPI. 
Realizowane przez nie zadania inwestycyjne od-
bywają się w oparciu o umowę z podmiotem-wy-
twórcą energii elektrycznej, który będzie ponosił 
koszty związane z realizacją zadania inwestycyj-
nego i który w zamian za sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego będzie mógł otrzymać bezpłatne 
uprawnienia do emisji. Przedmiotowe rozwiązanie 
zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską 
w dokumencie z dnia 22 stycznia 2014 roku129. 

4. Konkluzje

Mechanizm derogacyjny wprowadzony na mocy art. 
10c znowelizowanej dyrektywy 2003/87/WE stano-
wi wyjątek od ogólnounijnego, zharmonizowanego 
podejścia – sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji 
jako podstawowej metody przydzielania uprawnień.

Państwa członkowskie, które spełniły określone 
w dyrektywie kryteria i zdecydowały się na sko-
rzystanie z możliwości przejściowego przydziału 
bezpłatnych uprawnień do emisji, zobowiązane 
zostały do podjęcia działań mających na celu za-
bezpieczenie inwestycji w system energetyczny. 
Do takich działań należy modernizacja i dywersy-
fikacja infrastruktury energetycznej oraz źródeł 
dostaw, a także stosowanie czystych technologii, 
w kwocie odpowiadającej wartości odpowiednich 
bezpłatnie przydzielonych uprawnień do emisji.

Analizując listę zadań inwestycyjnych zgłoszo-
nych w ramach Krajowego planu inwestycyjnego 

stwierdzić należy, że jedynie niecałe 10% z nich (31 
z 347) to inwestycje określone jako „nakłady zwią-
zane z OZE”. Co istotne, są one związane przede 
wszystkim ze współspalaniem węgla z biomasą lub 
pyłem biomasowym. Tylko jedna inwestycja zgłoszo-
na jako związana z OZE dotyczy budowy elektrowni 
wodnej. W zgłoszonym do Komisji Europejskiej Kra-
jowym planie inwestycyjnym brak jest innych inwe-
stycji w odnawialne źródła energii, takie jak energia 
z biogazu rolniczego, słońca czy wód geotermalnych. 

Ponad 70% zgłoszonych projektów związanych 
jest z inwestycjami w infrastrukturę służącą spa-
laniu węgla. Tym samym cel, jakim powinno być 
podjęcie działań przyczyniających się do dywer-
syfikacji struktury elektroenergetycznej i zróżni-
cowania miksu energetycznego oraz stosowania 
czystych technologii, jest realizowany w Polsce 
w bardzo ograniczonym zakresie. 

Wspomnieć także należy, że w przypadku około 30% 
(22 z 69) podmiotów realizujących zadania inwestycyj-
ne ujęte w Krajowym planie inwestycyjnym brak jest 
informacji o kwocie poniesionych kosztów kwalifiko-
wanych za rok 2013 i 2014, określono te informacje 
jako „dane wrażliwe”130. Koszty kwalifikowane131 sta-
nowią w zasadniczej części koszty inwestycyjne ponie-
sione przez indywidualny podmiot na realizację zadania 
inwestycyjnego ujętego w Krajowym planie inwesty-
cyjnym. W związku z czym brak informacji o wysokości 
realnie poniesionych kosztów uniemożliwia w praktyce 
opinii publicznej ocenę skali prowadzonych inwestycji, 
określanych we wskazanych powyżej sprawozdaniach 
ogólnie jako modernizacja czy inwestycje w poprawę 
infrastruktury. Nie widać uzasadnienia dla obejmowa-
nia kategorią „danych wrażliwych” kosztów inwesty-
cyjnych poniesionych przez podmioty, które otrzymują 
uprawnienia do bezpłatnych uprawnień do emisji w ra-
mach mechanizmu derogacyjnego.

Dodać należy, że forma i zakres sprawozdań z re-
alizacji kolejnych etapów Krajowego planu inwesty-
cyjnego prezentowane opinii publicznej powinny 
umożliwić realną ocenę inwestycji realizowanych 
w ramach mechanizmu derogacyjnego, a tym sa-
mym udział społeczeństwa w kolejnych etapach 
wdrażania i realizacji derogacji.

128  Zob. pkt 40-46 komunikatu Komisji: Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE (2011/C 99/03). 

129  Zob. motyw (17) Decyzji Komisji Europejskiej: Odstępstwo na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami – bezpłatne uprawnienia dla wytwórców 
energii elektrycznej, C (2013) 6648 final. 

130  Zob. przypis 116, 121.

131  Zob. definicja w przypisie 118.
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V.  Bezpłatne uprawnienia do 
emisji gazów dla polskiej 
energetyki w świetle  
przepisów o pomocy państwa

Marcin Stoczkiewicz

1. Wprowadzenie

Dyrektywa 2003/87/WE ustanowiła wspólno-
towy (unijny) system handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych („system ETS”). 
Dyrektywa 2003/87/WE w brzmieniu ustalonym 
przez dyrektywę 2009/29/WE (określana da-
lej jako: „dyrektywa ETS”) wprowadziła zasadę 
sprzedaży uprawnień do emisji na aukcji w odnie-
sieniu do nowych instalacji wytwarzania energii 
elektrycznej132. Nowo przyjęty art. 10c dyrekty-
wy ETS wprowadził odstępstwo od zasady au-
kcji, na którego podstawie państwa członkowskie 
mogły przydzielić bezpłatnie do 70% uprawnień 
– od 2013 r., aż do całkowitej likwidacji ich bez-
płatnego przydziału w 2020 r. Art. 10c dyrekty-
wy ETS określił szczegółowe warunki dla państw 
członkowskich, które miały prawo do zastoso-
wania tego artykułu. W istocie wymagania te 
zostały tak sformułowane, że spełniały je tylko 
państwa członkowskie, które przystąpiły do Unii 
Europejskiej po roku 2004133. Ponadto odstęp-
stwo na mocy art. 10c dyrektywy ETS można 
było zastosować tylko wobec instalacji, „które 
funkcjonowały przed dniem 31 grudnia 2008 r. 
lub instalacji wytwarzających energię elektrycz-
ną, w przypadku których proces inwestycyjny 
faktycznie rozpoczęto do tego samego dnia”134.

Wprowadzenie przez dyrektywę ETS syste-
mu sprzedaży uprawnień do emisji na aukcji 

w powiązaniu z możliwością zwolnienia operato-
rów z tego obowiązku przez państwa członkowskie 
otworzyło pytanie o status prawny bezpłatnych 
uprawnień do emisji gazów w świetle przepisów 
o pomocy państwa. Niniejszy rozdział ma na celu 
odpowiedź na następujące pytania: 

(i)  czy bezpłatne uprawnienia do emisji w ra-
mach systemu ETS stanowią pomoc pań-
stwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (da-
lej określany także jako: „Traktat” lub 
„TFUE”)135; 

(ii)  czy bezpłatne uprawnienia do emisji przy-
dzielone dla polskiego sektora energetycz-
nego stanowią pomoc państwa zgodną 
z rynkiem wewnętrznym (dopuszczalną); 

(iii)  jakie warunki determinują zgodność z rynkiem 
wewnętrznym przydziału bezpłatnych upraw-
nień do emisji dla polskiego sektora energe-
tycznego? 

2. Bezpłatne uprawnienia do emisji jako 
pomoc państwa

Komisja Europejska wyraziła swoją opinię w za-
kresie problemów pomocy państwa związanych 
z przejściowym przydziałem bezpłatnych upraw-
nień do emisji w fazie 3. systemu ETS w komuni-
kacie „Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego 
stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE”136. 
Zdaniem Komisji, „przydzielanie bezpłatnych 
uprawnień do emisji wytwórcom energii elek-
trycznej oraz finansowanie odpowiadających 
inwestycji zgodnie z wymogami art. 10c dyrek-
tywy 2003/87/WE zasadniczo obejmuje pomoc 
państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE”137. 
Ta opinia została powtórzona przez Komisję, jako 
uwaga ogólna, w komunikacie „Wytyczne w spra-
wie niektórych środków pomocy państwa w kon-
tekście systemu handlu uprawnieniami do emisji 

132  Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólno-
cie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U.UE L 275 z 25.10.2003, str. 32), zmieniona przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwiet-
nia 2009 r. w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U.UE L 140 z 5.6.2009, str. 63). 

133  Komisja, Komunikat dla prasy z dnia 13 lipca 2012 r.

134  Dyrektywa ETS, art. 10c ust. 1.

135  Dz.Urz.UE C 326/01 z 26.10.2012.

136  Komunikat Komisji: Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE, Dz.U.UE C z 2011, nr 99, s. 9.

137  Komunikat Komisji, zob. przyp. 137, pkt 27.
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gazów cieplarnianych po 2012 roku”138. Komisja 
stwierdziła w tym dokumencie: „Szczególne 
i przejściowe środki przewidziane w kontekście 
wdrażania dyrektywy w sprawie ETS wiążą się 
z udzieleniem pomocy państwa w rozumieniu 
art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej. Zgodnie z art. 108 Traktatu państwa 
członkowskie muszą zgłosić pomoc państwa Ko-
misji i nie mogą wprowadzić jej w życie do czasu 
zatwierdzenia przez Komisję”139. 

Artykuł 107 ust. 1 TFUE zawiera listę warunków, 
które muszą być spełnione łącznie, aby określony 
środek stanowił pomoc państwa. Zgodnie z usta-
lonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej są to następujące cechy: 
po pierwsze, musi istnieć interwencja państwa 
lub przy użyciu zasobów państwowych; po dru-
gie, interwencja ta musi być w stanie wpłynąć 
na wymianę handlową między państwami człon-
kowskimi; po trzecie, musi przyznawać benefi-
cjentowi korzyść poprzez sprzyjanie niektórym 
przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych 
towarów; po czwarte, musi zakłócać lub grozić 
zakłóceniem konkurencji140. Jak wykazano w ar-
tykule „Free allocation of EU ETS emission allo-
wances to installations for electricity production 
from a State aid law perspective”, w przypad-
ku przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji 
w ramach art. 10c dyrektywy ETS wszystkie 
warunki definiujące pomoc państwa są spełnio-
ne141. Komisja Europejska wydała szereg decyzji 
w sprawie oceny pomocy państwa w ramach 
art. 10c dyrektywy ETS, stwierdzając za każdym 
razem, że przydział bezpłatnych uprawnień sta-
nowi pomoc państwa142. Obecnie nie ulega już 
wątpliwości, że przydział bezpłatnych uprawnień 
do emisji stanowi pomoc państwa w rozumieniu 
przepisów TFUE. 

3. Bezpłatne uprawnienia do emisji jako 
pomoc państwa zgodna z rynkiem 
wewnętrznym 

Wytyczne Komisji w sprawie niektórych środków 
pomocy państwa w kontekście systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 
2012 r. (dalej jako: „Wytyczne z 2012 r.”)143 określa-
ją warunki, przy spełnieniu których pomoc państwa 
w ramach bezpłatnych uprawnień do emisji może zo-
stać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, czy-
li dopuszczalną. Należy podkreślić, że Komisja jest 
jedynym organem, który może zadecydować o zgod-
ności pomocy państwa z rynkiem wewnętrznym 
i dysponuje w tym temacie szerokim zakresem uzna-
nia. Ta dyskrecjonalna władza Komisji jest ograniczo-
na przepisami Traktatu. Komisja jest także związana 
wydanymi przez siebie wytycznymi, określającymi 
warunki dopuszczalności pomocy144. Pomoc pań-
stwa przeznaczona na cele związane z ochroną śro-
dowiska może być dopuszczona przez Komisję na 
podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE. Przepis ten 
stanowi, że „Za zgodną z rynkiem wewnętrznym 
może być uznana: (...) c) pomoc przeznaczona na uła-
twianie rozwoju niektórych działań gospodarczych 
lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie 
zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie 
sprzecznym ze wspólnym interesem”145. 

Wytyczne z 2012 r. dookreślają postanowienia 
Traktatu w odniesieniu do wdrażania systemu 
ETS. Stanowią one, że zasadniczym celem kon-
troli pomocy państwa w kontekście wdrażania 
ETS jest zadbanie o to, by przyznana pomoc 
spowodowała większe ograniczenie emisji ga-
zów cieplarnianych, niż byłoby to możliwe bez tej 
pomocy, a także o to, by pozytywne skutki po-
mocy przeważały nad jej skutkami negatywnymi 
pod względem zakłócania konkurencji. Pomoc 

138  Komunikat Komisji: Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r.,  
Dz.U.UE C z 2012, nr 158, s. 4.

139  Komunikat Komisji, zob. przyp. 139, pkt 3.

140  Wyrok TSUE w sprawie C-280/00, Altmark Trans, Zb. Orz. 2003, s. I-7747, pkt 75; zob. M. Stoczkiewicz, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii 
Europejskiej, Warszawa 2011.

141  M. Stoczkiewicz, Free allocation of EU ETS emission allowances to installations for electricity production from a State aid law perspective, Environmental Economics, 3 (3), 
2012, ss. 99-107. 

142  State aid SA.33449 (2012/N) – Estonia, Transitional free allocation of greenhouse gas emission allowances for the modernisation of electricity generation installations; State 
aid SA.34753 (2012/N) – Romania, Transitional free allocation of greenhouse gas certificates for electricity producers under article 10c of the ETS Directive; State aid SA.33537 
(2012/N) – Czech Republic, Transitional free allocation of greenhouse gas emission allowances for the modernisation of electricity generation installations; State aid SA.34086 
(2012/N) – Hungary, Investments aiming at the modernisation of the Hungarian energy sector under article 10 c) EU ETS Directive; State aid SA.34457 (2014/N) – Lithuania, 
National Investment plan for transitional free allocation of emission allowances under article 10c(5) of Directive 2003/87/EC; State aid SA.34385 (2013/N) – Bulgaria, Allocation 
of free greenhouse gas emission allowances in line with article 10c of Directive 2003/87/EC in exchange for investments in installations for electricity production and in energy 
infrastructure (National Investment Plan under Article 10c of the ETS Directive).

143  Komunikat Komisji, zob. przyp. 139.

144  Case C-313/90, CIRFS v Commission, [1993] ECR I-1125, para. 36; Case C-351/98, Spain v Commission, [2002] ECR I031, para. 53; Case C-409/00, Spain v Commission, 
[2003] ECR I-1487, para. 95.

145  Dz.Urz. UE C 326/01 z 26.10.2012.
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państwa musi być konieczna do osiągnięcia celu 
środowiskowego ETS (konieczność pomocy) i na-
leży ją ograniczyć do minimum niezbędnego do 
osiągnięcia pożądanego poziomu ochrony środo-
wiska (proporcjonalność pomocy), nie powodu-
jąc nadmiernych zakłóceń konkurencji i handlu 
na rynku wewnętrznym146. Jest więc jasne, że 
podstawowym uzasadnieniem przyznania pomo-
cy w ramach ETS jest zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych większe, niż byłoby to możliwe 
bez pomocy. Wytyczne z 2012 r. określają szcze-
gółowe warunki, mające zapewnić to, że pomoc 
będzie służyć zmniejszeniu emisji gazów cieplar-
nianych, będzie konieczna, proporcjonalna oraz 
nie spowoduje nadmiernych zakłóceń konkurencji 
i handlu na rynku wewnętrznym. Warunki te są 
zapisane w pkt. 3.3. Wytycznych z 2012 r.

Uznanie zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym 
uzależnione jest od spełnienia łącznie wszystkich wa-
runków określonych w pkt. 3.3. Wytycznych z 2012 r. 
Są to następujące warunki147: po pierwsze, przejścio-
we bezpłatne uprawnienia do emisji przyznano na 
podstawie art. 10c dyrektywy ETS i zgodnie z decy-
zją Komisji w sprawie wytycznych odnoszących się 
do metody przejściowego przydzielania bezpłatnych 
uprawnień do emisji instalacjom wytwarzającym 
energię elektryczną na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 
ETS148 oraz zgodnie z Komunikatem Komisji w spra-
wie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrek-
tywy ETS149. Po drugie, Krajowy plan inwestycyjny 
realizuje cel będący przedmiotem wspólnego zainte-
resowania, taki jak zwiększenie ochrony środowiska 
w świetle ogólnych celów dyrektywy ETS. Po trzecie, 
KPI obejmuje inwestycje w dostosowanie i podnie-
sienie standardu infrastruktury, w czyste technologie 
i w zróżnicowanie ich koszyka energetycznego oraz 
źródeł dostaw, zgodnie z dyrektywą ETS dokonane 
po dniu 25 czerwca 2009 r. Po czwarte, wartość ryn-
kowa (na poziomie grup kapitałowych) bezpłatnych 
uprawnień do emisji nie przekracza w całym okresie 
rozdziału tych uprawnień łącznych kosztów inwesty-
cji dokonanych przez podmiot otrzymujący bezpłatne 
uprawnienia do emisji (na poziomie grupy kapitałowej). 

Jeżeli całkowite koszty inwestycji są niższe niż rynko-
wa wartość uprawnień do emisji lub podmiot otrzy-
mujący bezpłatne uprawnienia do emisji nie dokona 
żadnej inwestycji kwalifikującej się w ramach planu 
krajowego, podmioty otrzymujące bezpłatne upraw-
nienia muszą przekazać różnicę do mechanizmu, który 
sfinansuje inne inwestycje kwalifikujące się w ramach 
planu krajowego. Po piąte, pomoc nie narusza warun-
ków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze 
wspólnym interesem, szczególnie w przypadkach, 
gdy pomoc koncentruje się na pewnej ograniczonej 
liczbie beneficjentów lub gdy może wzmocnić pozy-
cję beneficjentów na rynku (na poziomie grupy kapi-
tałowej). Po szóste, inwestycje muszą być podjęte po 
dniu 25 czerwca 2009 r. Po siódme, koszty kwalifiko-
walne muszą być ograniczone do łącznych kosztów 
inwestycji (rzeczowych aktywów trwałych lub warto-
ści niematerialnych i prawnych) wymienionych w pla-
nie krajowym, odpowiadających wartości rynkowej 
bezpłatnych uprawnień do emisji przyznanych na be-
neficjenta, niezależnie od kosztów operacyjnych i zy-
sków odnośnej instalacji. Po ósme, pomoc nie może 
przekraczać 100% kosztów kwalifikowanych.

Wytyczne z 2012 r. weszły w życie w dniu 5 czerwca 
2012 roku150. Stosując się do wyżej wskazanych za-
sad, Komisja zaakceptowała szereg programów po-
mocowych dotyczących przejściowych bezpłatnych 
uprawnień do emisji notyfikowanych przez państwa 
członkowskie, które skorzystały z możliwości, jakie 
daje art. 10c dyrektywy ETS. Pierwszą decyzję do-
tyczącą przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji 
Komisja przyjęła 27 czerwca 2012 r. w odniesieniu do 
programu notyfikowanego przez Estonię151. W decyzji 
dotyczącej tego programu Komisja nie miała wątpli-
wości, że przydział bezpłatnych uprawnień do emisji 
stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 
1 TFUE152. Komisja dokonała także oceny zgodności 
programu z warunkami określonymi w Wytycznych 
z 2012 r., konkludując, że wszystkie warunki zostały 
spełnione, zaś pozytywne efekty pomocy przewyż-
szają jej efekty negatywne153. Podobny schemat oce-
ny Komisja zastosowała w pozostałych decyzjach 
dotyczących programów przydziału bezpłatnych 

146  Komunikat Komisji, zob. przyp. 139, pkt 5. 

147  Komunikat Komisji, zob. przyp. 139, pkt 3.3.

148  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na 
mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, C(2011) 1983 wersja ostateczna z 29.3.2011. 

149  Komunikat Komisji, zob. przyp. 137. 

150  Komunikat Komisji, zob. przyp. 139, pkt 55.

151  State aid SA.33449 (2012/N) – Estonia, zob. przyp. 143, pkt 54.

152  State aid SA.33449 (2012/N) – Estonia, zob. przyp. 143, pkt 27.

153  State aid SA.33449 (2012/N) – Estonia, zob. przyp. 143, pkt 53.
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uprawnień do emisji notyfikowanych przez państwa 
członkowskie, które skorzystały z art. 10c dyrektywy 
ETS. We wszystkich przypadkach Komisja oceniła, że 
środki te stanowią pomoc państwa, a także że jest to 
pomoc zgodna z rynkiem wewnętrznym, dlatego też 
nie wniosła zastrzeżeń do tych programów154. Szcze-
gółowa analiza tych decyzji przekracza ramy niniejsze-
go opracowania. Warto jednak zauważyć, że będąca 
przedmiotem pogłębionej analizy decyzja w sprawie 
programu pomocowego notyfikowanego przez Pol-
skę155wpisuje się w schemat stosowany przez Komi-
sję we wszystkich tego typu postępowaniach. 

4. Bezpłatne uprawnienia do emisji dla 
sektora energetycznego w Polsce jako 
pomoc państwa zgodna z rynkiem 
wewnętrznym 

W dniu 30 września 2011 r. Polska przekazała Komi-
sji Krajowy plan inwestycyjny, w którym przedstawi-
ła kwalifikujące się inwestycje, jakie można podjąć 
w celu modernizacji wytwarzania energii w okresie 
przejściowym przydziału bezpłatnych uprawnień. 
W drodze decyzji z dnia 13 lipca 2012 r.156 Komisja 
postanowiła nie wnosić sprzeciwu wobec polskie-
go wniosku o przejściowy przydział bezpłatnych 
uprawnień do emisji dla instalacji wytwarzających 
energię elektryczną w latach 2013–2019, odrzuca-
jąc jednak niektóre jego aspekty, zgodnie z art. 10c 
ust. 6 dyrektywy ETS. W szczególności załącznik 
III do decyzji zawiera wykaz 30 inwestycji, które 
Komisja uznała za nieuprawnione. Z tego względu, 
zgłaszając pomoc zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE, 
Polska przedstawiła zmieniony plan krajowy, który 
nie obejmował już wspomnianych inwestycji. Po-
nadto w motywie 29 wymienionej decyzji Komisja 
przypomniała władzom polskim, że nie mogą one 
wdrożyć proponowanych środków pomocy, dopó-
ki Komisja nie przyjmie ostatecznej decyzji co do 
zgodności odnośnej pomocy państwa z rynkiem 
wewnętrznym. Warto zauważyć, że zgłoszenie Kra-
jowego planu inwestycyjnego nie było zgłoszeniem 
pomocy państwa, a decyzja z 13 lipca 2012 r. nie 
była decyzją w sprawie pomocy państwa, tylko 

decyzją określającą legalność skorzystania z dero-
gacji, o której mowa w art. 10c dyrektywy ETS.

Zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE Polska formalnie zgłosi-
ła w związku z tym zamiar skorzystania z możliwości, 
o której mowa w art. 10c dyrektywy ETS. W wyni-
ku kontaktów przedzgłoszeniowych Polska w dniu 2 
września 2013 r. powiadomiła Komisję o proponowa-
nym przez siebie programie pomocowym obejmują-
cym odstępstwo na podstawie art. 10c dyrektywy 
ETS – bezpłatne uprawnienia dla wytwórców energii 
elektrycznej. Władze Polski przesłały Komisji dodat-
kowe informacje 6 grudnia 2013 r. Komisja wydała 
decyzję o niezgłoszeniu sprzeciwu wobec zgłoszonej 
pomocy w dniu 22 stycznia 2014 roku157. 

Należy zauważyć, że intencją zgłoszonego przez wła-
dze Polski programu pomocowego jest zmiana struk-
tury w segmencie wytwarzania energii elektrycznej 
w kierunku stopniowego odchodzenia od węgla. Jak 
stwierdza się w decyzji Komisji z 22 stycznia 2014 r.: 
„6. Zdaniem polskich władz struktura paliw wykorzy-
stywanych w segmencie wytwarzania energii elek-
trycznej w Polsce jest mało zróżnicowana i oparta 
głównie na węglu kamiennym i węglu brunatnym. 
Węgiel wykorzystywany jest do produkcji ponad 
90% energii elektrycznej. 7. polski plan krajowy, za-
twierdzony w dniu 27 września 2011 r. i obejmujący 
okres do 2019 r., jest próbą naprawienia tego stanu 
rzeczy poprzez zwiększenie: 

1)  niskoemisyjnego wytwarzania energii z biomasy; 

2)  wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych oraz kogeneracji ciepła i energii 
elektrycznej 

 oraz 

3)  poprzez rozbudowę sieci dystrybucyjnej nie-
zbędną do włączenia nowych źródeł energii 
do generacji rozproszonej, w szczególności 
źródeł opartych o zasoby odnawialne”158. 

Według stanowiska polskich władz zastosowanie 
art. 10c dyrektywy ETS i przydzielenie bezpłatnych 

154  State aid SA.34753 (2012/N) – Romania, zob. przyp. 143; State aid SA.33537 (2012/N) – Czech Republic, zob. przyp. 151; State aid SA.34086 (2012/N) – Hungary, zob. przyp. 143; 
State aid SA.34457 (2014/N) – Lithuania, zob. przyp. 151; State aid SA.34385 (2013/N) – Bulgaria, zob. przyp. 143. 

155  Pomoc państwa SA.34674 (2013/N) – Polska, Odstępstwo na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami – bezpłatne uprawnienia dla wytwór-
ców energii elektrycznej.

156  C(2012) 4609 final.

157  Pomoc państwa SA.34674 (2013/N) – Polska, zob. przyp. 156, pkt 43.

158  Pomoc państwa SA.34674 (2013/N) – Polska, zob. przyp. 156, pkt 6 i 7. 
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uprawnień umożliwiłoby zrealizowanie tych celów, 
a także – w szerszym kontekście – przyspieszenie 
modernizacji krajowego sektora energetyczne-
go. W związku z tym Polska zakłada przydzielenie 
bezpłatnych uprawnień do emisji tym operatorom, 
którzy zobowiążą się do przeprowadzenia inwesty-
cji w zakresie modernizacji swojego systemu wy-
twarzania energii elektrycznej, pod warunkiem że 
takie inwestycje będą spełniały szereg kryteriów, 
w tym m.in.: inwestycja powinna bezpośrednio lub 
pośrednio przyczyniać się do opłacalnej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych; inwestycja jest zgod-
na z Krajowym Planem Inwestycyjnym; inwestycja 
jest zgodna z właściwym prawodawstwem UE; in-
westycja ma charakter dodatkowy względem inwe-
stycji, które Polska musi zrealizować, aby osiągnąć 
inne cele lub wypełnić prawne wymogi wynikające 
z prawodawstwa UE; inwestycja powinna służyć 
dywersyfikacji źródeł energii i źródeł dostaw służą-
cych wytwarzaniu energii elektrycznej, a także po-
wodować zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
z procesów wytwarzania energii159. 

Jak poinformowały władze Polski, szacuje się, że 
całkowita rynkowa wartość przyznanych bezpłat-
nych uprawnień do emisji wyniesie około 7 406 mln 
euro w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grud-
nia 2019 r. Ta wartość odpowiada 404,6 mln ton 
CO2

160. Szczegóły funkcjonowania przedmiotowego 
programu pomocowego opisane są w pkt. 6-19 oraz 
26–41 decyzji Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. 

W zakresie oceny zgłoszonego przez Polskę pro-
gramu pomocowego warto zwrócić uwagę na kil-
ka ustaleń Komisji. W ocenie występowania cech 
pomocy państwa Komisja nie miała wątpliwości, 
stwierdzając, że przydział bezpłatnych uprawnień 
przewidzianym beneficjentom wiąże się z rezygna-
cją z dochodów państwa, które Polska mogłaby 
uzyskać w przypadku zbycia uprawnień na aukcji. 
Tymczasem beneficjenci bezpłatnych uprawnień są 
zwolnieni z kosztów zakupu niezbędnych uprawnień, 
w ten sposób uzyskując korzyść ekonomiczną. Zgło-
szony środek przypisuje się państwu członkowskie-
mu (Polsce), ponieważ wynika on z działań rządu 
korzystającego z odstępstwa dozwolonego, lecz nie-
wymaganego na podstawie art. 10c dyrektywy ETS. 

Korzyść beneficjentów ma charakter selektywny, 
ponieważ może z niej skorzystać jedynie ograniczona 
liczba przedsiębiorstw. Ponieważ beneficjenci dzia-
łają w sektorze zaopatrzenia w energię elektryczną, 
będącym rynkiem otwartym dla konkurencji w Pol-
sce i obejmującym przepływy handlowe między 
Polską a innymi państwami członkowskimi, środek 
zakłóca lub może zakłócać konkurencję oraz może 
wpłynąć na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi. Z tych powodów Komisja stwier-
dziła, że zgłoszony środek stanowi pomoc państwa 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE161.

Po szczegółowej analizie cech zgłoszonego środka 
w kontekście warunków zawartych w wytycznych 
z 2012 r. Komisja doszła także do przekonania, że 
pozytywne skutki zgłoszonego środka rekompensu-
ją jego skutki negatywne, a potencjalne zakłócenia 
powodowane przez środek nie zmieniają warunków 
rynkowych w takim stopniu, by było to sprzeczne 
ze wspólnym interesem. W konsekwencji Komisja 
stwierdziła, że zgłoszona pomoc jest zgodna z ryn-
kiem wewnętrznym, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) 
TFUE, i dlatego podjęła decyzję o niezgłoszeniu wo-
bec niej sprzeciwu162. 

Warto zwrócić uwagę w szczególności na zobowią-
zania władz Polski będące immanentnymi cechami 
notyfikowanego środka, które stanowią określone 
przez Komisję warunki dopuszczalności pomocy: 

(i)  przydział uprawnień operatorom wyłącznie 
po wykazaniu przez nich w sprawozdaniu 
przedkładanym do dnia 15 lutego każdego roku, 
w sposób satysfakcjonujący właściwy organ, 
że inwestycje kwalifikowalne przewidziane 
w planie krajowym o wartości równoważnej 
wartości bezpłatnych uprawnień zostały fak-
tycznie przeprowadzone w latach ubiegłych; 

(ii)  ścisła kontrola właściwego organu nad inwe-
stycjami, będąca przedmiotem sprawozdań 
przedkładanych Komisji zgodnie z art. 10c 
ust. 1 i 4 dyrektywy ETS163; 

(iii)  narzucenie operatorom obowiązku likwidacji 
mocy wytwórczych odpowiadających nowo 

159  Zob. pełną listę warunków w: Pomoc państwa SA.34674 (2013/N) – Polska, zob. przyp. 156, pkt 8.

160  Pomoc państwa SA.34674 (2013/N) – Polska, zob. przyp. 156, pkt 19.

161  Pomoc państwa SA.34674 (2013/N) – Polska, zob. przyp. 156, pkt 22-24.

162  Pomoc państwa SA.34674 (2013/N) – Polska, zob. przyp. 156, pkt 42 i 43.

163  Pomoc państwa SA.34674 (2013/N) – Polska, zob. przyp. 156, pkt 32.
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zainstalowanej mocy (wycofanie z eksploata-
cji) wraz z raportowaniem Komisji w ramach 
rocznych sprawozdań z wdrażania planu krajo-
wego164; 

(iv)  zapewnienie większego udziału wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych i zróżnicowania 
koszyka energetycznego (do 2020 r. zainsta-
lowana moc wytwarzania energii elektrycznej 
z elektrowni opartych na węglu kamiennym 
i brunatnym powinna spaść z obecnych 31 375 
MW do 28 854 MW; jednocześnie oczekuje 
się odpowiedniego wzrostu zainstalowanej 
mocy wytwarzania energii elektrycznej ze źró-
deł odnawialnych)165.

5.  Konkluzje 

Podsumowując, należy stwierdzić, że zaproponowa-
ny przez władze Polski program pomocowy w postaci 
przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cie-
plarnianych w ramach art. 10c dyrektywy ETS stanowi 
pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, 
która została dopuszczona przez Komisję na podstawie 
art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE jako pomoc zgodna z rynkiem 
wewnętrznym. Komisja w swojej praktyce decyzyjnej 
opiera się na normach o charakterze ogólnym i abstrak-
cyjnym ujętych w „Wytycznych w sprawie niektórych 
środków pomocy państwa w kontekście systemu han-
dlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 
2012 roku”. Decyzja Komisji o niewnoszeniu zastrze-
żeń do programu pomocowego notyfikowanego przez 
Polskę166 wpisuje się w schemat stosowany przez Ko-
misję w postępowaniach dotyczących programów no-
tyfikowanych przez inne państwa członkowskie, które 
skorzystały z możliwości czasowego odstępstwa od 
systemu aukcji dla uprawnień do emisji gazów cieplar-
nianych w ramach dyrektywy ETS.

Z faktu, że polski program pomocowy w postaci przy-
działu bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cie-
plarnianych stanowi pomoc państwa dopuszczoną 

przez Komisję w drodze decyzji z 22 stycznia 2014 r., 
wynikają istotne konsekwencje prawne.

Po pierwsze, pomoc ta jest dopuszczona tylko 
w zakresie wyraźnie przewidzianym w notyfikowa-
nym programie i zaakceptowanym w drodze decyzji 
Komisji. Zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE zamiar refi-
nansowania, zmiany lub zastąpienia tego programu 
musi być zgłoszony Komisji i nie może być wdrożo-
ny do czasu pozytywnej decyzji Komisji. 

Po drugie, pułapów pomocy nie można przekra-
czać niezależnie od faktu, czy wsparcie finansowe 
pochodzi w całości z zasobów państwowych, czy 
jest częściowo finansowane przez Unię. Pomocy 
tej nie można kumulować z inną pomocą państwa 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE ani z innymi ro-
dzajami finansowania z Unii, jeżeli skutkiem takiej 
kumulacji byłaby intensywność pomocy wyższa 
niż określona w Wytycznych z 2012 roku167. 

Po trzecie, wszystkie warunki dopuszczalności po-
mocy zawarte w decyzji Komisji o niewnoszeniu za-
strzeżeń z 22 stycznia 2014 r. muszą być spełnione. 
Dotyczy to w szczególności warunków zapisanych 
w pkt. 40 decyzji Komisji z 22 stycznia 2014 r. Zgod-
nie z art. 108 ust. 2 TFUE jeśli Komisja stwierdzi, że 
pomoc państwa jest świadczona niezgodnie z prze-
znaczeniem, to decyduje o zniesieniu lub zmianie 
tej pomocy. Jako pomoc świadczoną niezgodnie 
z przeznaczeniem (misused  aid ) rozumie się m.in. 
pomoc wykorzystaną przez beneficjenta z narusze-
niem decyzji Komisji o niewnoszeniu zastrzeżeń168. 

Po czwarte, Polska musi składać Komisji sprawozdania 
roczne oraz musi zapewnić zachowanie szczegółowej 
dokumentacji dotyczącej pomocy169. Dokumentacja 
ta musi zawierać wszystkie informacje potrzebne do 
ustalenia, czy przestrzegano warunków dotyczących 
kosztów kwalifikowalnych oraz maksymalnych do-
puszczalnych progów intensywności pomocy. Należy 
ją przechowywać przez 10 lat od dnia przyznania po-
mocy i przedstawić Komisji na jej wniosek. 

164  Pomoc państwa SA.34674 (2013/N) – Polska, zob. przyp. 156, pkt 39.

165  Pomoc państwa SA.34674 (2013/N) – Polska, zob. przyp. 156, pkt 40.

166  Pomoc państwa SA.34674 (2013/N) – Polska, zob. przyp. 156.

167  Szczegóły w: Komunikat Komisji, zob. przyp. 139, pkt 46-47.

168  Art. 1 lit. g) rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz.Urz. UE L 83/1 
z 27.3.1999.

169  Komunikat Komisji, zob. przyp. 139, pkt 48 i 54.
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VI.  Podsumowanie 
i rekomendacje

Podstawą dla środków prawnych przyjmowanych 
dla realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej 
są przede wszystkim przepisy tytułu XX TFUE, do-
tyczące polityki w dziedzinie środowiska. Zgodnie 
z treścią art. 191 TFUE polityka klimatyczna UE 
ma przyczynić się do osiągnięcia jednego z celów 
polityki UE w dziedzinie środowiska, którym jest 
zwalczanie zmian klimatu. Przez wprowadzenie do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej tytułu 
XXI – Energetyka (art. 194), wzmocniono również 
podstawę traktatową dla podejmowania środ-
ków w przedmiocie polityki klimatycznej. Art. 194 
TFUE, który został wprowadzony do traktatów UE 
pod koniec 2009 r., przyznaje Wspólnocie Europej-
skiej dzielone kompetencje w sprawach energety-
ki, w celu realizacji celów określonych w art. 194 
ust. 1, i stanowi o konieczności uwzględnienia wy-
mogu zachowania i poprawy jakości środowiska 
w dziedzinie polityki energetycznej UE.

System EU ETS jest głównym instrumentem re-
dukcji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej 
i najważniejszym elementem realizacji polityki klima-
tycznej Unii. System ten obejmuje ponad 11 tysięcy 
elektrowni i zakładów produkcyjnych we wszystkich 
państwach członkowskich UE, a także w Liechten-
steinie, Islandii i Norwegii. Zreformowany system 
handlu uprawnieniami do emisji ma być również głów-
nym europejskim instrumentem wykorzystywanym 
do osiągnięcia celu redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych po 2020 r. Podczas szczytu Rady Europejskiej 
w dniach 23–24 października 2014 r. wyznaczone zo-
stały ramy unijnej polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zatwierdzony wiążący cel unijny zakła-
dający ograniczenie wewnętrznych gazów cieplarnia-
nych do roku 2030 o co najmniej 40% w porównaniu 
z poziomem z 1990 r. Rada Europejska wyznaczając 
te ramy, ustaliła także, iż system handlu uprawnie-
niami do emisji będzie głównym instrumentem wy-
korzystywanym do osiągnięcia tego celu. 

Obecnie nie można odpowiedzieć na pytanie, czy 
podstawą prawną przyszłej nowelizacji dyrektywy 

2003/87/WE będzie musiał być art. 192 ust. 1 lub 
ust. 2, czy też art. 194 TFUE, oraz czy naruszy to 
kompetencje państw członkowskich w sektorze 
energetyki (drugi akapit art. 194 ust. 2). Wszystko 
zależy od treści każdej takiej nowelizacji w przy-
szłości. Jednakże, ogólnie rzecz biorąc, należy 
podkreślić, że celem systemu handlu uprawnienia-
mi do emisji gazów cieplarnianych jest zmniejsze-
nie emisji w efektywny pod względem kosztów 
sposób, poprzez danie instalacjom przemysłowym 
wyboru, czy dokonają tego dzięki inwestycjom 
w czyste technologie, czy dzięki zakupowi upraw-
nień do emisji. System ten jest częścią działań 
mających przyczynić się do realizacji zarówno glo-
balnego, jak i unijnego celu, którym jest zmniejsze-
nie emisji gazów cieplarnianych. Z tego powodu 
jest to cel polityki ochrony środowiska, dlatego też 
na ogół to art. 192 ust. 1 TFUE stanowi właściwą 
podstawę prawną dla każdej korekty, usprawnie-
nia lub zmiany systemu.

Dyrektywa 2003/87/WE, zmieniona dyrektywą 
2009/29/WE, wprowadziła system handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych, obej-
mujący w szczególności instalacje przemysłowe 
i energetyczne. Co do zasady, firmy objęte syste-
mem handlu uprawnieniami muszą kupować takie 
uprawnienia. Państwa członkowskie mogą jednak, 
pod pewnymi warunkami, przyznawać instalacjom 
bezpłatne uprawnienia do emisji. System handlu 
uprawnieniami do emisji określony w znowelizo-
wanej dyrektywie 2003/87/WE ma na celu zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnianych w efektywny 
pod względem kosztów sposób. Realizacja tego 
celu ma się przyczynić do walki ze zmianami kli-
matu. Główny cel dyrektywy związany więc jest 
z ochroną środowiska, natomiast nie realizuje ona 
żadnego celu polityki energetycznej Wspólnoty. 
Tego głównego celu dyrektywy 2003/87/WE nie 
podważa możliwość, jaką państwom członkow-
skim daje mechanizm derogacyjny określony w jej 
art. 10c. 

Warto podkreślić, że zastosowanie przez pań-
stwa członkowskie mechanizmu derogacyj-
nego nie było obowiązkowe. Możliwość jego 
implementacji należała do indywidualnej decyzji 
każdego z państw, które w celu przydzielenia 
bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji 
wytwarzających energię elektryczną zobowią-
zane było do opracowania i przekazania Komisji 
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Europejskiej w terminie do 30 września 2011 r. 
tzw. wniosku derogacyjnego wraz z Krajowym 
planem inwestycyjnym. Bezpłatne uprawnienia 
do emisji gazów cieplarnianych, które mogły zo-
stać przyznane w ramach mechanizmu derogacyj-
nego, nie stanowiły dodatkowej puli uprawnień. 
Zgodnie z postanowieniami art. 10c ust. 2 dyrektywy 
2003/87/WE zostały one wydzielone z puli upraw-
nień przeznaczonych do sprzedaży w drodze au-
kcji. Pomniejszając tę pulę, państwo członkowskie 
rezygnowało ze znacznej części dochodu budże-
tu, który byłby wygenerowany, gdyby nie doszło 
do jej uszczuplenia. Jednocześnie realizując cele 
dyrektywy 2003/87/WE, określone w art. 10 ust. 
3, co najmniej 50% środków finansowych uzyska-
nych ze sprzedaży uprawnień do emisji w drodze 
aukcji, lub ich równowartość finansowa, powinno 
zostać przeznaczone na wskazane w art. 10 ust. 3 
cele środowiskowe. Do celów tych należy m.in.: 
redukcja emisji gazów cieplarnianych, adaptacja do 
skutków zmian klimatu, rozwój energii ze źródeł 
odnawialnych, inwestycje w zakresie CCS (carbon 
capture and storage – wychwytywanie i składowa-
nie dwutlenku węgla), stworzenie systemu zachęt 
do przestawiania się na niskoemisyjne techno-
logie, pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy, 
zwiększanie efektywności energetycznej czy też 
termomodernizacja budynków. 

Dokonując analizy rodzajów inwestycji zgłoszonych 
w polskim Krajowym planie inwestycyjnym należy 
wskazać, że mają one na celu m.in.: modernizację 
istniejących bloków energetycznych, rozbudowę ist-
niejącej sieci, budowę nowych kotłów gazowo-paro-
wych oraz wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej 
w ramach kogeneracji, a także prowadzenie proce-
sów polegających na wytwarzaniu energii elektrycz-
nej z biomasy (współspalanie). 

Wskazać jednak należy, że ponad 70% zgłoszo-
nych projektów związanych jest z inwestycjami 
w infrastrukturę służącą spalaniu węgla. Tym 
samym cel, jakim powinno być podjęcie działań 
przyczyniających się do dywersyfikacji struktury 
elektroenergetycznej i zróżnicowania miksu ener-
getycznego oraz stosowania czystych technologii, 
realizowany jest w Polsce w bardzo ograniczonym 
zakresie. Jedynie niecałe 10% (31 z 347) zadań 
to inwestycje określone jako „nakłady związa-
ne z OZE”. Co istotne, są one związane przede 
wszystkim ze współspalaniem węgla z biomasą 
lub pyłem biomasowym. Tylko jedna inwestycja 

zgłoszona jako związana z OZE dotyczy budowy 
elektrowni wodnej. W zgłoszonym do Komisji Eu-
ropejskiej Krajowym planie inwestycyjnym brak 
jest innych inwestycji w odnawialne źródła energii, 
takie jak energia z biogazu rolniczego, słońca czy 
wód geotermalnych. 

Wspomnieć także należy, że w przypadku około 
30% (22 z 69) podmiotów realizujących zadania 
inwestycyjne ujęte w Krajowym planie inwesty-
cyjnym brakuje informacji o kwocie poniesionych 
kosztów kwalifikowanych za rok 2013 i 2014. Po-
zycja ta została określona w sprawozdaniach mini-
stra środowiska jako „dane wrażliwe”. Ponieważ 
koszty kwalifikowane stanowią w zasadniczej 
części koszty inwestycyjne poniesione przez indy-
widualny podmiot na realizację zadania inwestycyj-
nego ujętego w Krajowym planie inwestycyjnym, 
brak informacji o wysokości realnie poniesionych 
kosztów uniemożliwia w praktyce opinii publicznej 
jakąkolwiek ocenę skali prowadzonych inwestycji, 
określanych we wskazanych powyżej sprawozda-
niach ogólnie jako modernizacja czy inwestycje 
w poprawę infrastruktury. Nie ma uzasadnienia 
dla obejmowania kategorią „danych wrażliwych” 
kosztów inwestycyjnych poniesionych przez pod-
mioty, które otrzymują bezpłatne uprawnienia 
do emisji w ramach mechanizmu derogacyjnego. 
Forma i zakres sprawozdań z realizacji kolejnych 
etapów Krajowego planu inwestycyjnego pre-
zentowane opinii publicznej powinny umożliwić 
realną ocenę inwestycji realizowanych w ramach 
mechanizmu derogacyjnego, a tym samym udział 
społeczeństwa w kolejnych etapach wdrażania 
i realizacji derogacji.

Zaproponowany przez władze Polski program po-
mocowy w postaci przydziału bezpłatnych upraw-
nień do emisji gazów cieplarnianych w ramach 
art. 10c dyrektywy ETS stanowi pomoc państwa 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, która została 
dopuszczona przez Komisję na podstawie art. 107 
ust. 3 lit. c) TFUE jako pomoc zgodna z rynkiem we-
wnętrznym. 

Z faktu, że polski program pomocowy w postaci 
przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych stanowi pomoc państwa dopuszczo-
ną przez Komisję w drodze decyzji z 22 stycznia 
2014 r., wynikają istotne konsekwencje prawne. 
Pomoc udzielona określonym podmiotom dopusz-
czona jest tylko w zakresie wyraźnie przewidzianym 
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w notyfikowanym programie i zaakceptowanym 
w drodze decyzji Komisji, a ustalonych pułapów 
pomocy nie można przekraczać, niezależnie od 
faktu, czy wsparcie finansowe pochodzi w całości 
z zasobów państwowych, czy jest częściowo fi-
nansowane przez Unię. Ponadto wszystkie warunki 
dopuszczalności pomocy muszą zostać spełnione, 
a Polska musi składać Komisji roczne sprawozdania 
z wykonania pomocy oraz musi zapewnić zachowa-
nie szczególnej dokumentacji dotyczącej pomocy. 
Co warte podkreślenia, Polska składając wniosek 
derogacyjny zobowiązała się do wyłączania mniej 
efektywnych mocy produkcyjnych, w przypadku 
gdy nowe moce wytwarzania energii elektrycznej 
są finansowane z wartości przydzielonych bezpłat-
nie uprawnień do emisji zgodnie z art. 10c ust. 1 
dyrektywy ETS.

Rekomendacje

Biorąc pod uwagę sytuację w polskim sektorze ener-
getycznym, potrzebę jego modernizacji oraz koniecz-
ność dywersyfikacji infrastruktury energetycznej 
i źródeł energii, a także zwiększenie udziału odna-
wialnych źródeł energii w polskim energy mix, należy 
uznać, że możliwość korzystania z mechanizmu de-
rogacyjnego może zostać przedłużona po roku 2020. 
Uwzględniając jednak dotychczasowe doświadcze-
nia, wskazać należy niezbędne zmiany, które w for-
mie rekomendacji zostały przedstawione poniżej: 

1. Należy zapewnić realny udział społeczeństwa 
w przygotowywaniu nowego Krajowego planu 
inwestycyjnego lub w procesie weryfikacji in-
westycji realizowanych po 2020 r. Konsultacje 
powinny odbywać się według zasad określo-
nych w dyrektywie 2001/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów 
i programów na środowisko. 

2. Forma i zakres sprawozdań z realizacji kolej-
nych etapów Krajowego planu inwestycyjnego 
przygotowywanych przez Ministra Środowi-
ska i prezentowanych opinii publicznej po-
winny umożliwić faktyczną ocenę inwestycji 
realizowanych w ramach mechanizmu dero-
gacyjnego, a tym samym realny dostęp do 
informacji oraz udział społeczeństwa w kolej-
nych etapach wdrażania i realizacji derogacji. 
Ponadto brak jest uzasadnienia dla obejmowa-
nia kategorią „danych wrażliwych” kosztów 
inwestycyjnych poniesionych przez podmioty, 
które otrzymują bezpłatne uprawnienia do emi-
sji w ramach mechanizmu derogacyjnego. 

3. Należy w uaktualnionym Krajowym pla-
nie inwestycyjnym w sposób precyzyjny 
i jednoznaczny określić, jaka część środ-
ków powinna być bezpośrednio przekazana 
na inwestycje w czyste technologie, takie 
jak odnawialne źródła energii – aby uniknąć 
sytuacji, w której znaczna część środków 
przeznaczana jest na inwestycje bezpo-
średnio związane ze spalaniem węgla. 50% 
środków przekazanych w ramach mecha-
nizmu derogacyjnego powinno być bezpo-
średnio inwestowane w odnawialne źródła 
energii, tak aby zrealizowany został jeden 
z celów określonych w art. 10c dyrektywy 
ETS, tj. dywersyfikacja źródeł dostaw i sto-
sowanie czystych technologii.

4. Priorytetowe wsparcie w kolejnym okresie 
rozliczeniowym, tj. po roku 2020, powinny 
uzyskać także, częściowo już realizowane 
w ramach współfinansowania, inwestycje 
w systemy przesyłowe i dystrybucyjne energii 
elektrycznej i gazu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem możliwości włączenia do istniejących 
systemów przesyłowych wytwórców energii 
z odnawialnych źródeł. 



ISBN: 978-83-938296-3-7


	I.	Wprowadzenie
	II. 	�System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UE w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej – wprowadzenie do problematyki
	1. 	�Kształtowanie i rozwój polityki klimatycznej UE
	2. 	�Podstawy prawne polityki klimatycznej UE w Traktacie z Lizbony
	3. 	�System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w UE w kontekście polityki klimatycznej UE
	4. 	�Pakiet energetyczno-klimatyczny 
jako instrument 
polityki klimatycznej UE
	5. 	Konkluzja
	III.	�Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki a miks energetyczny 
państw członkowskich
	Podsumowanie
	IV.	�Bezpłatne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych dla elektroenergetyki w Polsce
	1.	�Wdrożenie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) 
do polskiego porządku prawnego
	2. 	�Przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – derogacje dla energetyki
	3. 	Implementacja art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w Polsce – bezpłatne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych dla energetyki
	4. Konkluzje
	V.	�Bezpłatne uprawnienia do emisji gazów dla polskiej energetyki w świetle 
przepisów o pomocy państwa
	1.	Wprowadzenie
	2.	Bezpłatne uprawnienia do emisji jako pomoc państwa
	3.	Bezpłatne uprawnienia do emisji jako pomoc państwa zgodna z rynkiem wewnętrznym 
	4.	Bezpłatne uprawnienia do emisji dla sektora energetycznego w Polsce jako pomoc państwa zgodna z rynkiem wewnętrznym 
	5. 	Konkluzje 
	VI.	�Podsumowanie i rekomendacje
	Rekomendacje



