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Streszczenie
Handel energią ze źródeł odnawialnych w UE wymyka się traktatowym regułom rynku wewnętrznego. W wykładni prawa
energetycznego UE dokonywanej w świetle zasad rynku wewnętrznego widać zbieżne i rozbieżne tendencje.
Komentowany w tej pracy spór pomiędzy spółką Alands Vindkraft AB, prowadzącą farmę wiatrową na wyspach
Alandzkich w Finlandii, a szwedzkim urzędem energetycznym ilustruje nierozwiązywalny jak dotąd konflikt pomiędzy
traktatową swobodą przepływu towarów, mającą umocowanie w prawie pierwotnym, a wolnością państw członkowskich
do kształtowania własnej polityki energetycznej. Ta autonomia państw jest gwarantowana dyrektywą 2009/28/WE, która
jako źródło prawa pochodnego powinna co do zasady być zgodna z traktatowymi swobodami rynku wewnętrznego.

Słowa kluczowe: system handlu emisjami UE, krajowe systemy wsparcia, zielone certyfikaty, swoboda przepływu
towarów, ograniczenia ilościowe

Summary
Green energy trading in the EU goes beyond the Treaty rules of the EU internal market. The energy law interpretation,
in the light of the internal market rules, is full of convergencies and divergencies. Commented in this work dispute
between Alands Vindkraft AB company, the owner of the wind farm located in the Aland archipelago in Finland and
Swedish Energimyndigheten showes notorious conflict between treaty based freedom of movement of goods and member
states' freedoms to lead their own energy policies. This member state's autonomy derives from directive 2009/28/EC,
however, this directive being a secondary source of law should be, in principle, compliant with the treaty-based freedoms
of movement.
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quantitative restrictions
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Wprowadzenie
Niniejsza praca bada zasady stosowania krajowych systemów wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, na
przykładzie systemu szwedzkiego, w konfrontacji z zasadą
swobodnego przepływu towarów. Kluczowa jest tutaj weryfikacja hipotezy, że terytorialne ograniczenia dostępu do krajowego systemu wsparcia zielonej energii dla zagranicznych
producentów są niezgodne z wymogami zasady swobodnego
przepływu towarów. Analiza tego zagadnienia wywołuje wiele wątpliwości odnośnie do ważności art. 3 ust. 3 dyrektywy
2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.04.2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odna-

wialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy
2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. UE L 140, s. 16, ze zm.),
dalej dyrektywa OZE, w świetle jego niezgodności z art. 34
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE
C 202 z 2016 r., s. 47), dalej Traktat, TFUE. W szerokim kontekście powstaje pytanie, czy dyrektywa OZE pozwala na
wprowadzenie dyskryminacyjnego systemu wsparcia, który
byłby źródłem bezprawnego ograniczenia wymiany handlowej na rynku wewnętrznym. Rządy niemiecki, szwedzki i norweski w sprawie C-573/12, Alands Vindkraft AB v. Energimyndigheten, EU:C:2014:2037, stanęły na stanowisku, że dyrektywa ta dopuszcza, a nawet wyraźnie zezwala na ograniczenie korzyści płynących z krajowych systemów wsparcia do
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krajowej zielonej energii, w odróżnieniu od energii importowanej. Przeciwne stanowisko zajął rzecznik generalny Ives Bot
w swojej opinii w tej sprawie. Wykazał on, że art. 3 ust. 3 dyrektywy
2009/28 jest nieważny w zakresie, w jakim umożliwia państwom
zakazanie lub ograniczenie dostępu do ich systemów wsparcia
producentom wytwarzającym energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zasady handlu zieloną energią wobec reguł
rynku wewnętrznego — pomiędzy
konwergencją a dywergencją
Działania UE w obszarze ochrony środowiska charakteryzują się podejściem zintegrowanym (Wasilewski, 2000, s.
511–512; Bazylińska-Nagler, 2019). W aspekcie wewnętrznym oznacza ono dążenie do tworzenia regulacji kompleksowych. Przykładowo w preambule do dyrektywy 2010/75/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24.11.2010 r.
w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.Urz. UE L 334, s. 17),
która już w samym tytule stanowi o zintegrowanym podejściu
do przedmiotu regulacji, czytamy, że: „Stosowanie odmiennego podejścia w odniesieniu do kontrolowania emisji do powietrza, wody lub gleby traktowanych oddzielnie mogłoby
stanowić zachętę do przesuwania zanieczyszczeń z jednych
elementów środowiska na inne, zamiast zachęcać do ochrony
środowiska jako całości”. Zapewnienie zintegrowanego podejścia do zapobiegania emisjom do powietrza, wody i gleby
oraz ich kontroli, jak również do kwestii gospodarowania odpadami sprzyja efektywności energetycznej i zapobieganiu
wypadkom. Zgodnie z zasadami rynku wewnętrznego w Unii
powinny panować jednakowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej, a do tego konieczne jest ujednolicenie
wymogów w zakresie efektywności środowiskowej wszelkich
instalacji. W aspekcie zewnętrznym to zintegrowane podejście sprowadza się do traktatowej zasady integracji wymogów
ochrony środowiska ze wszystkimi politykami unijnymi, zgodnie z treścią art. 11 TFUE oraz art. 37 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202, s. 391). Ta zasada prawa ma wymiar horyzontalny i jest coraz powszechniej
traktowana jako normatywny element zrównoważonego rozwoju (Bazylińska-Nagler, 2019).
Zintegrowane podejście do ochrony środowiska powinno
pociągnąć za sobą konwergencję przepisów rozumianą jako
ich upodabnianie się, w przeciwieństwie do dywergencji, czyli różnicowania się przepisów. Konwergencja jest dostrzegana w wielu płaszczyznach prawa UE. Można ją przykładowo
zaobserwować w płaszczyźnie celów realizowanych przez
określone grupy przepisów, w płaszczyźnie ich charakteru
prawnego oraz przesłanek zastosowania, w płaszczyźnie podmiotów będących adresatami tychże przepisów, a także w sferze derogacji od ogólnych zakazów zawartych w tych przepisach (Szydło, 2006). Zarówno przepisy dotyczące wspólnej
polityki energetycznej, jak i przepisy regulujące swobody
traktatowe nie funkcjonują w oderwaniu i w sposób abstrakcyjny, lecz w procesie swojej wykładni i stosowania muszą być
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konfrontowane z innymi grupami przepisów Traktatu.
W prawie unijnym od lat czynione są zabiegi mające na celu
integrację krajowych rynków energii. Równocześnie budowa
i rozwój rynku wewnętrznego oznaczają konieczność usuwania barier w transgranicznym handlu energią elektryczną.
Energia przecież, w rozumieniu unijnych przepisów, jest towarem, a zatem podlega reżimowi prawnemu traktatowej
swobody przepływu towarów1. Głównym wyzwaniem jest
wciąż uprzywilejowanie krajowych dostawców energii odnawialnej, a dokładnie energii pochodzącej z rynku krajowego
w porównaniu z energią od dostawców z UE.
Prawo unijne obfituje w akty prawne, których celem było
i jest stopniowe usuwanie barier i tworzenie wewnętrznego
rynku energii, na którym doszłoby w szczególności do wzmożenia transgranicznego handlu energią elektryczną w obrębie
Unii i w ramach którego wszyscy dostawcy mogliby dostarczać
swe produkty, a użytkownicy mogliby swobodnie wybrać dostawcę2. Przykładowo, nieobowiązująca już dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (art. 3 ust. 2 dyrektywy 2003/54/WE) zobowiązywała państwa członkowskie do tego, aby nie wprowadzały przepisów
zezwalających na dyskryminowanie zewnętrznych dostawców
energii w porównaniu z krajowymi. Analogicznie zastępująca
ją dyrektywa 2009/72/WE, której celem jest ulepszanie i zintegrowanie konkurencyjnych rynków energii we Wspólnocie,
w art. 3 gwarantuje wspólnotowym przedsiębiorstwom energetycznym równość dostępu do konsumentów krajowych oraz
zapewnia, że przepis ten stosowany jest w sposób przejrzysty,
niedyskryminacyjny i nie utrudnia otwarcia rynku.
Zupełnie przeciwstawne stanowisko prezentuje powoływana
już dyrektywa OZE. Wydaje się, że jednym z jej celów jest właśnie wspieranie szerokiej autonomii państw członkowskich
w projektowaniu i realizowaniu krajowych systemów wsparcia
produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przykładowo, w preambule do tej dyrektywy w motywie 25 prawodawca zwrócił
uwagę, że „większość państw członkowskich stosuje systemy
wsparcia, w których korzyści wiążą się wyłącznie ze stosowaniem energii ze źródeł odnawialnych wyprodukowanej na ich
terytorium”. Celem dyrektywy w sprawie energii odnawialnej
jest jedynie ułatwienie transgranicznego wspierania energii ze
źródeł odnawialnych z poszanowaniem autonomii krajowej,
a zatem bez wpływania na krajowe systemy wsparcia. Mechanizmy współpracy między państwami członkowskimi mają jedynie opcjonalny charakter. To państwo członkowskie ustala,
do jakiego stopnia będzie wspierało wytwarzanie energii w innym państwie członkowskim, oraz zakres, w jakim wytwarzanie
energii ze źródeł odnawialnych powinno być zaliczane na poczet tzw. krajowych celów ogólnych3.
Aby zagwarantować swobodny transgraniczny przepływ towarów w prawie UE, podejmowane są działania mające na
celu zniesienie znaczących zniekształceń konkurencji, jakie
istnieją w konkretnych sektorach gospodarki między poszczególnymi państwami. Różnice pomiędzy regulacjami prawnymi obowiązującymi w państwach członkowskich mogą prowadzić do powstawania barier w swobodnym przepływie towarów, mogą też zniekształcać warunki konkurowania na rynku
wewnętrznym. Podstawą prawną, w oparciu o którą organy
unijne podejmują działania harmonizacyjne ukierunkowane
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na wprowadzanie wspólnych standardów, w tym warunków
konkurowania na rynku wewnętrznym, jest art. 114 TFUE.
Z przepisu tego wynika, że działania legislacyjne polegające
na wyrównywaniu owych warunków konkurowania mogą być
podejmowane jedynie w celu ustanowienia i funkcjonowania
rynku wewnętrznego. Efekt integracyjny wywołują także sieci
infrastrukturalne w dziedzinie transportu, telekomunikacji
i właśnie energetyki (Szydło, 2006, s. 86). Energia ze źródeł
odnawialnych ma zagwarantowany na mocy art. 16 ust. 2 zdanie pierwsze dyrektywy OZE dostęp do sieci. Wprowadzenie
tego obligatoryjnego mechanizmu w świetle celów integracyjnych zasługuje na pozytywną ocenę.
Tworzeniu przez państwa członkowskie barier w handlu
energią nie są w stanie zapobiegać zasady gwarantujące fundamentalną swobodę przepływu towarów. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wszelkie uregulowania państw członkowskich dotyczące handlu, mogące — bezpośrednio lub pośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie — utrudniać handel na
rynku wewnętrznym, należy uznać za środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w rozumieniu art. 34
TFUE (wyrok TS z 11.09.2014 r., C-204/12 do C-208/12,
Essent Belgium NV v. Vlaamse Reguleringsinstantie voor de
Elektriciteits- en Gasmarkt, EU:C:2014:2192). Ograniczenia
mogą polegać nie tylko na dyskryminowaniu produktów importowanych w stosunku do produktów krajowych, ale również odwrotnie, na korzyści przyznanej krajowej produkcji
w stosunku do towarów importowanych (wyrok TS
z 5.06.1986 r., C-103/84, Komisja v. Włochy, EU:C:1986:229)
albo na uregulowaniu, które nie zastrzegając korzyści dla
produktów krajowych, wprowadza dodatkowe warunki ich
uzyskania w odniesieniu do produktów importowanych (wyrok TS z 6.10.2011 r., C-443/10, Philippe Bonnarde v. Agence de Services et de Paiement, EU:C:2011:641).
Zasada wzajemnego uznania (wyrok TS z 20.02.1979 r.,
C-120/78, Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung
für Branntwein, EU:C:1979:42, pkt 14) w handlu energią,
zgodnie z którą energia jako towar wyprodukowany i legalnie
wprowadzony do obrotu w jednym państwie członkowskim
znajduje się w swobodnej cyrkulacji, ustępuje miejsca doktrynie wymogów imperatywnych, zgodnie z kryteriami wypracowywanymi w orzecznictwie od czasu orzeczenia Cassis de Dijon (wyrok C-120/78, Rewe-Zentral; Barnard, 2010). Umiejętne wyważanie często skonfliktowanych wymogów rynku
wewnętrznego oraz ochrony środowiska w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej doprowadziło do
traktowania ochrony środowiska jako szczególnego, uprzywilejowanego wymogu ochrony interesu publicznego, który
państwa powołują, usprawiedliwiając wprowadzone przez
siebie ograniczenia swobód, nawet te o charakterze dyskryminującym. W sprawie Danish Bottles (wyrok TS
z 20.09.1988 r., C-302/86, Komisja v. Dania, EU:C:1988:421)
Trybunał po raz pierwszy badał cel ochrony środowiska jako
orzeczniczy wymóg konieczny interesu publicznego (zgodnie
z tzw. formułą Cassis de Dijon ustanowioną w wyroku
C-120/78, Rewe-Zentral). Spór dotyczył regulacji duńskiej
zezwalającej na obrót piwem i napojami bezalkoholowymi
wyłącznie w butelkach zwrotnych, co zdaniem Komisji stanowiło ograniczenie swobody przepływu towarów, gdyż impor-

z

NR 12 (858)

z

DOI 10.33226/0137-5490.2019.12.5

terzy musieli opracować i ponieść koszty systemów gromadzenia i zwrotu butelek powtórnego użytku. Trybunał, orzekając na korzyść Danii, podkreślił, że ochrona środowiska
jest jednym z zasadniczych celów Wspólnoty oraz nowym
orzeczniczym wymogiem interesu publicznego. Klasyfikacja
tych środków krajowych jako niedyskryminujących i proporcjonalnych do dzisiaj wywołuje krytyczne komentarze w doktrynie (Jacobs, 2006, s. 88; Jans, 2010, s. 1533–1547). W sprawie
przeciwko Belgii (wyrok TS z 9.07.1992 r., C-2/90, Komisja v.
Belgia, EU:C:1992:310), w której Komisja zakwestionowała
belgijski zakaz wwozu i składowania śmieci pochodzących spoza Walonii, Trybunał podszedł do sprawy analogicznie. Pomimo iż zdaniem Komisji śmieci jako towary pochodzące z innych
państw członkowskich były w tym przypadku dyskryminowane,
Trybunał usprawiedliwił to ograniczenie wymogami ochrony
środowiska (Wilmowsky, 1993, s. 541–570; Hancher, Sevenster,
1993, s. 351–367). W późniejszym orzecznictwie Trybunał jeszcze wielokrotnie analizował wymóg ochrony środowiska jako
usprawiedliwiający krajowe bariery w handlu, zwykle faworyzując ochronę środowiska4. Punktem kulminacyjnym tej linii
orzeczniczej wydaje się decyzja w sprawie Preussen Elektra
(wyrok TS z 13.03.2001 r., C-379/98, Preussen Elektra v. Schhleswag AG, przy udziale Windpark Reußenköge III GmbH
i Land Schleswig-Holstein, EU:C:2001:160). Spór dotyczył
obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w Niemczech z odnawialnych źródeł energii na preferencyjnych warunkach, które byłyby niemożliwe do osiągnięcia na wolnym rynku.
Prowadziło to do spadku popytu na mniej konkurencyjną energię elektryczną z innych państw członkowskich, a tym samym
stanowiło przeszkodę w handlu. Trybunał stwierdził, że państwa członkowskie „ze względu na ochronę środowiska naturalnego” są upoważnione do przyznania pierwszeństwa wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a zatem
— „uregulowania państwa członkowskiego, na których mocy
prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się zaopatrzeniem
w energię elektryczną są zobowiązane do zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii na terenie
ich strefy zaopatrzenia po cenach minimalnych” nie są niezgodne z traktatem (wyrok C-379/98, Preussen Elektra, pkt 73, 75).
W sprawie tej (podobnie jak w poprzednich) zwraca uwagę
mocno niedoskonały test na niedyskryminację i proporcjonalność. Trudno naprawdę zgodzić się z twierdzeniem, że tego typu regulacje dotykają w takim samym stopniu krajowych i zagranicznych dostawców energii (Jacobs, 2006, s. 191–192).
Komentowane w niniejszej pracy orzeczenie w sprawie
C-573/12, Alands Vindkraft z 2014 r., także dotyczące krajowego systemu wsparcia przewidującego wydawanie zbywalnych
zielonych certyfikatów wyłącznie na rzecz krajowych zakładów
energetycznych, utrwala stanowisko Trybunału w sprawie promowania zielonej energii jako priorytetowego celu UE.

Krajowe systemy wsparcia produkcji energii
ze źródeł odnawialnych na rynku wewnętrznym
Unii Europejskiej
Konflikt pomiędzy prawem państwa członkowskiego UE
do stworzenia i stosowania własnego, krajowego systemu
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wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych a fundamentalną dla rynku wewnętrznego swobodą przepływu towarów pozostaje, jak dotąd, nierozwiązywalny.
Dyrektywa OZE, jako klasyczna dyrektywa wprowadzająca
harmonizację minimalną, reguluje kwestię wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii w sposób fragmentaryczny
(Przybojewska, 2017b, s. 26). W szczególności w gestii państw
członkowskich pozostawia kwestię wyboru, czy i jaki zastosować „system wsparcia”, który definiowany jest w art. 2 lit. k
jako „każdy instrument, system lub mechanizm stosowany
przez państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich, który promuje wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych dzięki zmniejszeniu kosztów tej energii, zwiększeniu
ceny, za którą można ją sprzedać, lub zwiększeniu — poprzez
nałożenie obowiązku stosowania energii odnawialnej lub
w inny sposób — jej nabywanej ilości. Obejmuje ono pomoc
inwestycyjną, zwolnienia z podatków lub ulgi podatkowe,
zwrot podatków, systemy wsparcia polegające na nałożeniu
obowiązku wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych,
w tym również systemy posługujące się zielonymi certyfikatami, oraz systemy bezpośredniego wsparcia cen, w tym gwarantowane ceny zakupu oraz premie opcyjne, lecz nie jest
ograniczone do wymienionych środków”.
Dowolność wyboru systemu wsparcia zaowocowała znacznym zróżnicowaniem w zakresie ukształtowania takich systemów w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na podstawie analizy obowiązujących w Anglii,
Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania systemów wsparcia
Z. Muras i M. Swora wyróżnili pewną grupę instrumentów
prawnych wsparcia, znajdujących się w zakresie oddziaływania tych państw, a mających na celu stymulację rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Po pierwsze, są to rozwiązania, w których regulacja rynku energii skupiona na osiągnięciu celu polegającego na założonym wzroście udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym państw
wykorzystuje narzędzia: regulowania rynku poprzez oddziaływanie na ceny sprzedaży, czyli bezpośrednie wsparcie wytwórców, lub poprzez kary z tytułu nieosiągnięcia założonego
udziału źródeł odnawialnych, albo poprzez wprowadzenie
praw abstrakcyjnych w postaci certyfikatów umożliwiających
uczestnikom poszukiwanie równowagi rynkowej produkcja
— sprzedaż zgodnie z wytycznymi regulatora rynku. Po drugie, na uczestników rynku można też oddziaływać poprzez
narzędzia fiskalne leżące w gestii odrębnych działów administracji publicznej, a w szczególności dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od
osób fizycznych, podatku od nieruchomości czy też podatku
VAT. Trzecią formą oddziaływania na wytwórców może być
uprzywilejowanie pozycji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dzięki rozbudowanemu systemowi subsydiów, kredytów ekologicznych i innych narzędzi pozwalających na osiągnięcie większej łatwości finansowania powstawania nowych instalacji lub też podnoszenie ich rentowności
względem źródeł nieodnawialnych (Muras, Swora, 2016).
Najbardziej rozpowszechnioną klasyfikacją krajowych systemów wsparcia produkcji zielonej energii jest podział dokonywany w oparciu o system płatności. Na tej podstawie wyróż-
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niamy: systemy cenowe (ang. price system) oraz systemy kwotowe (ang: quota system) zwane systemami kształtowania
wielkości zobowiązań do wytworzenia energii. Systemy te
w różny sposób realizują cel, jakim jest pobudzenie popytu na
zieloną energię. Systemy cenowe ustanawiają cenę dla energii z odnawialnych źródeł poprzez taryfy cenowe lub systemy
premii. Systemy kwotowe nakładają obowiązek wypełnienia
określonego udziału energii zielonej w całkowitym zużyciu
energii, przykładowo poprzez system zielonych certyfikatów
(Porzeżyńska, 2018, s. 31).
Należy mieć jednak na uwadze, że wsparcie udzielane przez
państwa członkowskie może się odbywać jedynie w granicach
określonych unijnymi regułami pomocy państwa. Komisja Europejska uważa, że wsparcie dla energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, przyznane w formie zielonych certyfikatów, może stanowić pomoc państwa w rozumieniu art.
107 ust. 1 TFUE. Z tego względu Komisja zamieściła stosowną sekcję w swoich Wytycznych określających warunki zgodności takich opartych na świadectwach pochodzenia systemów
wsparcia z rynkiem wewnętrznym (zob. pkt 109 EAG z 2008 r.
oraz sekcja 3.3.2.4 EEAG). W praktyce środki przyznawane
w ramach systemów wsparcia z łatwością spełniają wszystkie
przesłanki pomocy państwa, w szczególności przesłankę „przekazania zasobów państwa”5. Przykładowo, w decyzji
z 2.08.2016 w sprawie polskiego systemu świadectw pochodzenia, SA 37345 (2015/NN), pkt 146, Komisja zauważyła, że świadectwa pochodzenia same w sobie stanowią dobro o pewnej
wartości. W związku z tym nie służą one wyłącznie do poświadczenia pochodzenia określonego rodzaju energii elektrycznej.
Nie pełnią funkcji analogicznej do gwarancji pochodzenia,
o których mowa w dyrektywie 2001/77 i 2009/28E6. W przeciwieństwie do gwarancji pochodzenia, w tym przypadku państwo polskie nałożyło obowiązkowy kontyngent na świadectwa
pochodzenia, którego niespełnienie obłożone było karą administracyjną. Dlatego też, zgodnie z wnioskami Trybunału Sprawiedliwości w wyroku z 8.09.2011 r., C-279/08, Komisja v. Niderlandy, EU:C:2011:551, Komisja zauważa, że państwo polskie mogło skonstruować system w taki sposób, w którym świadectwa byłyby sprzedawane lub wystawiane na aukcji.
W doktrynie panuje zgoda odnośnie do tego, że zielone
certyfikaty są prawami majątkowymi i podlegają obrotowi.
System zielonych certyfikatów opiera się zatem na przypisaniu wartości ekonomicznej kwestii środowiskowej, w ten sposób powstaje określone „dobro środowiskowe” (Przybojewska, 2017b, s. 29). Wykorzystanie instrumentów rynkowych
w ochronie środowiska pociąga za sobą wiele korzyści. Po
pierwsze, cechą systemów zielonych certyfikatów jest ich duża elastyczność odnośnie do sposobu ich wykorzystania przez
adresatów. W ramach realizacji obowiązku wykorzystania odpowiedniej ilości energii ze źródeł odnawialnych przedsiębiorstwo energetyczne może zakupić stosowną ilość zielonej
energii albo zakupić same zielone certyfikaty lub też zapłacić
na rzecz organu regulacyjnego opłatę zastępczą. W ramach
instrumentów rynkowych niedoskonałości rynku w zakresie
osiągnięcia celu prośrodowiskowego mają być korygowane
w sposób kosztowo efektywny. Dodatkowo instrumenty rynkowe realizują zasadę materialnej odpowiedzialności sprawcy za zanieczyszczenia.
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Sprawa C-573/12, Alands Vindkraft AB
Wyrok ten, wydany w składzie wielkiej izby, jak w soczewce skupia w sobie zbieżne i rozbieżne tendencje widoczne
w wykładni prawa energetycznego UE w świetle reguł rynku
wewnętrznego. Osią sprawy jest sprzeczność pomiędzy swobodą traktatową, mającą umocowanie w prawie pierwotnym,
a wolnością państw członkowskich do kształtowania autonomicznej polityki energetycznej, którą daje im dyrektywa OZE
jako źródło prawa pochodnego, które co do zasady powinno
być zgodne z traktatem.
Spór powstał pomiędzy spółką Alands Vindkraft AB, prowadzącą farmę wiatrową na wyspach Alandzkich, w Finlandii, ale związaną ze szwedzką siecią dystrybucji energii elektrycznej, a szwedzkim urzędem energetycznym (Energimyndigheten). Alands Vindkraft AB wystąpiła z tzw. wnioskiem
o zatwierdzenie farmy wiatrowej Oskar, celem umożliwienia
przyznania jej zielonych certyfikatów na podstawie szwedzkich przepisów. Wniosek ten został odrzucony przez Energimyndigheten decyzją z 9.06.2010 r. z uzasadnieniem, że z systemu zielonych certyfikatów mogą korzystać tylko zakłady
energetyczne położone w Szwecji. Alands Vindkraft wniosła
do sądu skargę o uchylenie tej decyzji, powołując się między
innymi na naruszenie art. 34 TFUE poprzez okoliczność, że
sporny system skutkuje zastrzeżeniem zaspokojenia potrzeb
na energię elektryczną około 18% szwedzkich konsumentów
wyłącznie dla producentów energii zielonej z siedzibą
w Szwecji, na niekorzyść importu pochodzącego z innych
państw członkowskich. Sąd zawiesił postępowanie i zgłosił do
Trybunału cztery pytania prejudycjalne. Po pierwsze, zapytał,
czy przepisy dyrektywy OZE pozwalają państwu członkowskiemu na stosowanie krajowego systemu wsparcia takiego
jak sporny system szwedzki, w którym mogą uczestniczyć tylko producenci zlokalizowani na jego terytorium. Faktycznie,
producenci zielonej energii z siedzibą w Szwecji dzięki
szwedzkiemu systemowi zielonych certyfikatów uzyskują korzyść gospodarczą, która ich faworyzuje w stosunku do producentów zagranicznych. Szwedzcy producenci korzystają
z dodatkowych przychodów ze sprzedaży zielonych certyfikatów, które stanowią swego rodzaju premię produkcyjną. Producenci zagraniczni natomiast uzyskują wynagrodzenie wyłącznie ze sprzedaży zielonej energii. Taka korzyść przyznana
krajowej produkcji w stosunku do towarów importowanych
jest w orzecznictwie TS traktowana jako ograniczenie o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych, a tym samym
jest zakazana przez art. 34 TFUE (wyrok C-103/84 Komisja
v. Włochy). W związku z tym w drugim pytaniu prejudycjalnym sąd zapytał, czy szwedzki system wsparcia — w świetle
art. 34 TFUE — może być uznawany za stanowiący ograniczenie ilościowe w przywozie lub środek o skutku równoważnym.
A jeśli tak, to czy można usprawiedliwić to ograniczenie, powołując się na wymóg ochrony środowiska. Innymi słowy, czy
system taki byłby zgodny z art. 34 TFUE w odniesieniu do celu promowania produkcji zielonej energii elektrycznej?
Udzielając odpowiedzi na pytanie pierwsze, Trybunał zastosował literalną wykładnię dyrektywy OZE. Stwierdził, że
przyjmując tę dyrektywę, prawodawca UE pozostawił państwom możliwość wprowadzenia takiego ograniczenia teryto-
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rialnego. W tym względzie przede wszystkim z motywu 25 tej
dyrektywy wynika, że po stwierdzeniu, iż większość państw
członkowskich stosuje systemy wsparcia promujące jedynie
produkcję zielonej energii na swoim terytorium, prawodawca
ten wskazał, że aby owe systemy, będące środkami mającymi
przyczynić się do przestrzegania odpowiednich krajowych celów ogólnych, funkcjonowały właściwie, niezbędne jest, by
państwa członkowskie mogły określać, czy i w jakim zakresie
ich krajowe systemy wsparcia mają zastosowanie do zielonej
energii wyprodukowanej w innych państwach członkowskich,
a także by miały możliwość wyrażenia zgody na to przez zastosowanie mechanizmów współpracy przewidzianych
w omawianej dyrektywie (wyrok C-573/12, Alands Vindkraft
AB, pkt 49–50). Trybunał podkreślił, że prawodawca unijny
w dyrektywie OZE nie zamierzał zobowiązywać państw
członkowskich stosujących system wsparcia oparty na zielonych certyfikatach do objęcia korzyściami płynącymi z tego
systemu także zielonej energii wytworzonej na terytorium innego państwa członkowskiego. Zatem, zgodnie z opinią
rzecznika generalnego Ivesa Bota w tej sprawie, Trybunał
uznał, że dyrektywa OZE zezwala na terytorialne ograniczenia systemów wsparcia zielonej energii zgodnie z wykładnią
gramatyczną, ogólną systematyką i celami tej dyrektywy (opinia rzecznika generalnego Yves'a Bota do sprawy C-573/12,
Alands Vindkraft AB, pkt 44).
Dyrektywa OZE nie wyłącza jednak zastosowania art. 34
TFUE, który zakazuje ograniczeń ilościowych w przywozie
oraz wszelkich środków o skutku równoważnym. Szwedzki
system zielonych certyfikatów, nawet jeśli nie zakazuje importu energii, to jednak z pewnością przyznaje korzyść gospodarczą, która faworyzuje producentów zielonej energii
z siedzibą w Szwecji w stosunku do producentów zagranicznych, ponieważ podczas gdy pierwsi korzystają z dodatkowych przychodów ze sprzedaży zielonych certyfikatów, które
funkcjonują jako premia produkcyjna, drudzy uzyskują wynagrodzenie wyłącznie ze sprzedaży zielonej energii. Niemożność korzystania przez producentów energii z siedzibą w innych państwach członkowskich z systemu zielonych certyfikatów, gdy producenci ci eksportują zieloną energię, stanowi
zatem dyskryminujące ograniczenie swobody przepływu towarów, zakazane przez art. 34 TFUE.
Krajowe systemy wsparcia nie podlegają, jak dotąd, regułom pełnej harmonizacji (wyrok C-573/12, Alands Vindkraft
AB, pkt 94–97). Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że gdy
jakaś dziedzina jest przedmiotem wyczerpującej harmonizacji unijnej, wszystkie związane z nią przepisy krajowe powinny być oceniane w świetle tych przepisów harmonizujących,
a nie prawa pierwotnego (wyroki TS: z 14.03.2013 r.,
C-216/11, Komisja v. Francja, EU:C:2013:162, pkt 27;
z 14.12.2004 r., C-463/01, Komisja v. Niemcy,
EU:C:2004:797, pkt 36; z 14.12.2004 r., C-309/02, Radlberger
Getränkegesellschaft i S. Spitz v. Land Baden-Württemberg,
EU:C:2004:799, pkt 53–57). W tej sprawie orzecznictwo to
nie znajduje jednak zastosowania, ponieważ jest bezsporne,
że dyrektywa OZE nie dokonała harmonizacji materialnej
treści systemów wsparcia zmierzających do promowania użycia zielonej energii (opinia rzecznika generalnego Yvesa Bota do sprawy C-573/12, Alands Vindkraft AB, pkt 61). Rzecz-
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nik generalny Ives Bot nie pozostawił w swej opinii wątpliwości odnośnie do tego, że rozwiązania przyjęte w szwedzkim
systemie wsparcia są środkami o skutku równoważnym do
ograniczeń ilościowych (wyroki TS: z 15.12.1993 r., C-277/91,
C-318/91 i C-319/91, Ligur Carni Srl i Genova Carni Srl v.
Unita Sanitaria Locale n. XV di Genova i Ponente SpA v.
Unita Sanitaria Locale n. XIX di La Spezia i CO. GE. SE.
MA Coop a r l., EU:C:1993:927, pkt 36; z 24.11.1982 r., C249/81, Komisja v. Irlandia, EU:C:1982:402, pkt 27–29). Mając na uwadze to, że zakazanie ograniczeń terytorialnych na
podstawie art. 34 TFUE byłoby niespójne z dyrektywą OZE,
Trybunał zamiast podzielić opinię rzecznika generalnego Ivesa Bota i stwierdzić nieważność spornego art. 3 ust. 3 dyrektywy OZE, poszukał uzasadnienia dla ograniczenia swobody
przepływu towarów w zasadach prawa ochrony środowiska
(wyrok C-573/12, Alands Vindkraft AB, pkt 75–82).
Uregulowania lub praktyki krajowe stanowiące środek
o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych mogą być
uzasadnione jednym ze względów interesu publicznego wyliczonych w art. 36 TFUE lub wymogami nadrzędnymi ukształtowanymi w orzecznictwie w następstwie wyroku w sprawie
Cassis de Dijon. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku krajowy przepis — zgodnie z zasadą proporcjonalności
— musi być odpowiedni dla zapewnienia realizacji założonego celu i nie może wykraczać poza to, co niezbędne do jego
osiągnięcia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem środki krajowe mogące utrudnić wewnątrzwspólnotową wymianę handlową mogą w szczególności zostać uzasadnione nadrzędnymi
względami ochrony środowiska (wyrok TS z 11.12.2008 r.,
C-524/07, Komisja v. Austria, EU:C:2008:717, pkt 57). Trybunał podkreślił, że zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych przyczynia się do redukcji emisji i spełnienia
postanowień Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu7,
a także do wywiązania się z innych wspólnotowych i międzynarodowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zdaniem Trybunału cel polegający na promowaniu korzystania z odnawialnych źródeł energii przy produkcji
energii elektrycznej, taki jak ten, któremu służy szwedzki system wsparcia, usprawiedliwia ewentualne przeszkody w swobodnym przepływie towarów. Tym sposobem Trybunał dał
podstawy do uznania szwedzkiego systemu wsparcia za zgodny ze swobodą przepływu towarów. A w szerszym rozumieniu,
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wbrew zdecydowanej i dobrze uargumentowanej opinii rzecznika generalnego Ivesa Bota, uznał prawo państw członkowskich do dyskryminującego traktowania zagranicznych dostawców zielonej energii aplikujących do udziału w krajowych
systemach wsparcia produkcji tej energii.
W ten sposób w orzecznictwie unijnym utrzymany pozostaje brak konsekwencji i jasności odnośnie do kwalifikacji
środków o skutku równoważnym jako dyskryminujących, lub
nie, w świetle ochrony środowiska jako orzeczniczego wymogu interesu publicznego. Podobnie jak w sprawie Preussen
Electra, Trybunał usprawiedliwił tutaj także środki o charakterze dyskryminującym, co w tradycyjnym ujęciu rule of reason z orzeczenia Cassis de Dijon dotychczas było nie do
przyjęcia.

Podsumowanie
Handel energią odnawialną na rynku unijnym wymyka się
regułom rynku wewnętrznego, z wyjątkiem zasad pomocy
państwa, którym podlegają krajowe systemy wsparcia produkcji zielonej energii. Przez to tworzenie jednolitego, wolnego
od barier w handlu unijnego rynku zielonej energii pozostaje
wciąż dalekosiężnym celem. Trudno ten stan rzeczy zaakceptować, bo przecież otwarcie systemów wsparcia dla producentów zagranicznych wcale nie byłoby sprzeczne z celami ochrony środowiska propagowanymi przez unijnego prawodawcę.
Import zielonej energii pochodzącej z innego państwa członkowskiego w żaden przecież sposób nie może szkodzić ochronie środowiska. Ponadto rozwój transgranicznej wymiany zielonej energii wynikający z otwarcia krajowych systemów
wsparcia na zagraniczną produkcję przyczyniłby się do realizacji celów unijnej ochrony środowiska wyrażonych w art. 191
ust. 1 TFUE. Dodatkowo pozwoliłby na optymalną alokację
produkcji pomiędzy państwami członkowskimi, w zależności
od ich odpowiedniego potencjału energetycznego.
Orzeczenie w sprawie Alands Vindkraft AB przyczynia się
do niekorzystnego spowalniania konwergencji krajowych systemów prawnych produkcji i dystrybucji energii odnawialnej
w ramach rynku wewnętrznego oraz do ich różnicowania się
i autonomiczności wobec fundamentalnych zasad rynku wewnętrznego, takich jak swoboda przepływu towarów.

1 Już w wyroku z 10.12.1968 r., C-7/68, KE v. Włochy, EU:C:1968:51, TSUE zdefiniował istotę, a w kolejnych sprawach doprecyzował pojęcie towaru — jako wszelki produkt posiadający wartość wymierną w pieniądzu i mogący jako taki stanowić przedmiot transakcji handlowych. Nie ma zatem wątpliwości odnośnie do tego, że
energia elektryczna (wyrok z 27.04.1994 r., C-393/92, Commune d'Almelo i inni v. NV Energiebedrijf Ijsselmij, EU:C:1994:171) i gaz (wyrok z 23.10.1997 r., C-159/94,
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republice Francuskiej, EU:C:1997:501) są towarami w świetle orzecznictwa TSUE.
2 Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.06.2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz.Urz. UE L 176, s. 37), dalej dyrektywa 2003/54; dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.07.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54 (Dz.Urz. UE L 211, s. 55), dalej dyrektywa 2009/72; rozporządzenie 1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.06.2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (Dz.Urz. UE L 176,
s. 1); rozporządzenie nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.07.2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany
energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie nr 1228/2003 (Dz.Urz. UE L 211, s. 15).
3 Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy OZE: „ (…) bez uszczerbku dla art. 87 i 88 Traktatu państwa członkowskie mają prawo decydować zgodnie z art. 5–11 niniejszej dyrektywy, w jakim zakresie wspierają energię ze źródeł odnawialnych wytwarzaną w innym państwie członkowskim”.
4 Przeciwne stanowisko Trybunał zajął przykładowo w wyrokach: z 25.06.1998 r., C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV i in. v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, EU:C:1998:316; z 10.06.1997 r., C-346/97, Braathens Sverige AB v. Riksskatteverket, EU:C:1999:291; na ten temat:
Wasmeier, 2001, s. 159–177; Notaro 1999, s. 1309–1323.
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5 Por. decyzja Komisji z 2.08.2016 r., SA 37345 (2015/NN), Polski system świadectw pochodzenia w celu wsparcia odnawialnych źródeł energii i zmniejszenia obciążeń związanych z OZE dla odbiorców energochłonnych (Dz.Urz. UE C 471, s. 1); decyzja Komisji z 13.07.2011 r., SA 33134 (2011/N), Green 5certificates for promoting electricity from renewable sources (Dz.Urz. UE C 244, s. 1).
6 Artykuł 2 pkt j: „gwarancja pochodzenia” oznacza elektroniczny dokument, który służy wyłącznie jako dowód dla odbiorcy końcowego, że dana część lub ilość
energii została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych zgodnie z wymogami art. 3 ust. 6 dyrektywy 2003/54.
7 Ramowa Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym Yorku 9.05.1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 53, poz. 238),
Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto 11.12.1997 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684).
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