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Przejściowy plan krajowy jako mechanizm derogacyjny
wynikający z dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych
Transitional national plan as a derogation mechanism resulting
from Industrial Emissions Directive

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych2)
(Dyrektywa 2010/75/UE) wprowadziła szereg bardzo istotnych
modyfikacji do dotychczasowej regulacji dotyczącej zintegrowanej
ochrony środowiska. Do najistotniejszych zmian zaliczyć można
znaczne zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków
azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania3).
Zgodnie z Dyrektywą 2010/75/UE, już od 1 stycznia 2016 roku
zaostrzone standardy emisyjne powinny spełnić co do zasady
zarówno istniejące jak i nowe obiekty energetycznego spalania4),
przy czym w odniesieniu do tych ostatnich wymagania emisyjne
są szczególnie restrykcyjne. Wymagania te będą musiały spełniać
również obiekty, które korzystają obecnie z derogacji imiennych
wynikających z Traktatu Akcesyjnego5), po upływie terminów, na
który dana derogacja imienna została  przyznana. Dodatkowo,
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Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz członkiem powołanej przez Ministerstwo
Środowiska grupy roboczej wspierającej działania administracji związane
z wdrożeniem mechanizmu przejściowego planu krajowego do krajowego
porządku prawnego.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona); Dz. Urz. UE L
334 z 17.12.2010, str. 17.
Obiekt energetycznego spalania oznacza każde urządzenie techniczne,
w którym paliwa są utleniane w celu wykorzystania wytworzonego w ten
sposób ciepła (art. 3 pkt 25 Dyrektywy 2010/75/UE). Należy jednak zwrócić
uwagę, że szczególne uregulowania dotyczące zaostrzonych standardów
emisyjnych oraz odpowiednio mechanizmów derogacyjnych odnoszą się
jedynie do tych obiektów energetycznego spalania, których całkowita znamionowa moc dostarczona w paliwie jest równa lub większa niż 50 MW,
niezależnie od rodzaju wykorzystywanego paliwa, przy czym należy tu
uwzględnić szczególne zasady wynikające z tzw. zasady łączenia, tj. zasady
zakładającej obowiązek sumowania mocy termicznej kotłów podłączonych
do wspólnego komina (art. 29 Dyrektywy 2010/75/UE).
Pojęcia istniejącego oraz nowego obiektu energetycznego spalania nie są
pojęciami prawnymi na gruncie Dyrektywy 2010/75/UE. Niemniej jednak
opierając się na tej regulacji za istniejące obiekty energetycznego spalania
uznać można obiekty energetycznego spalania, którym udzielono pozwolenia zintegrowanego przed dniem 7 stycznia 2013 r. lub których operatorzy
złożyli kompletny wniosek o wydanie pozwolenia przed tym dniem, pod
warunkiem, że zostały one oddane do eksploatacji nie później niż dnia 7
stycznia 2014 r. Obiekty, którym wydano pozwolenie zintegrowane lub które
oddano do eksploatacji po tych datach, to obiekty nowe.
Traktat Akcesyjny z 16 kwietnia 2003 r., Dz. Urz. UE L 236 z 23 września
2003 r. s. 17.
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z uwagi na wyrażoną w Dyrektywie 2010/75/UE tzw. zasadę
łączenia6), zaostrzone wymogi emisyjne znajdą zastosowanie do
mniejszych obiektów energetycznego spalania, podłączonych do
wspólnego komina, których moc po zsumowaniu będzie równa
lub przekroczy 50 MW.
Z drugiej strony, Dyrektywa 2010/75/UE wprowadza mechanizmy derogacyjne, dzięki którym możliwym powinno być
odsunięcie w czasie obowiązku stosowania nowych standardów
emisyjnych w zakresie dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów.
W swym założeniu derogacje dają istniejącym obiektom energetycznego spalania czas na przeprowadzenie inwestycji zmierzających do technicznego dostosowania się do zaostrzonych
wymogów emisyjnych (np. czas potrzebny na wybudowanie
odpowiednich instalacji odsiarczania czy odazotowania spalin).
Uzasadnieniem dla mechanizmów derogacyjnych jest również
okresowe zwolnienie istniejących obiektów od przestrzegania
nowych wymagań emisyjnych w sytuacji, gdy dodatkowa modernizacja takiego obiektu byłaby niecelowa (np. z uwagi na planowane
jego wyłączenie z eksploatacji). Tak więc spełnienie przesłanek
zastosowania danego mechanizmu derogacyjnego pozwalać
powinno, po 1 stycznia 2016 roku, na eksploatację derogowanego
obiektu na podstawie  łagodniejszych wymagań emisyjnych7), tj.
standardów „określonych w pozwoleniu mającym zastosowanie
w dniu 31 grudnia 2015 r., w szczególności zgodnie z wymogami
dyrektyw 2001/80/WE8) i 2008/1/WE9)”. Po zakończeniu okresu,
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Zgodnie z art. 29 Dyrektywy 2010/75/UE wyrażającym zasadę łączenia,
w przypadku gdy gazy odlotowe z dwóch lub większej liczby odrębnych
obiektów energetycznego spalania odprowadzane są przez wspólny komin,
połączenie stworzone przez takie obiekty uważa się za pojedynczy obiekt
energetycznego spalania, a ich przepustowość dodaje się w celu wyliczenia
całkowitej znamionowej mocy dostarczonej w paliwie. Do celów wyliczenia
całkowitej znamionowej mocy dostarczonej w paliwie połączenia obiektów
energetycznego spalania, nie uwzględnia się pojedynczych obiektów o
znamionowej  mocy poniżej 15 MW.
W dalszej części omówiony zostanie problem dotyczący tego, jakie standardy emisyjne faktycznie powinny obowiązywać w okresie stosowania
danego mechanizmu derogacyjnego. Istnieje tu bowiem istotna rozbieżność
pomiędzy stanowiskiem Komisji Europejskiej a obowiązującymi obecnie
rozwiązaniami prawa polskiego, które to rozwiązania wpisane zostały do
obowiązujących pozwoleń zintegrowanych.
Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza
z dużych instalacji spalania; Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 1; Dz. Urz.
Polskie wydanie specjalne, rodz. 15, t.6 str. 299 (Dyrektywa LCP).
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na który dany mechanizm może zostać przyznany, obiekty zobowiązane będą do przestrzegania standardów emisyjnych na
poziomie wskazanym w Dyrektywie 2010/75/UE.
Warto podkreślić, że znaczna część starszych obiektów nie
będzie w stanie spełnić 1 stycznia 2016 roku zaostrzonych standardów emisyjnych wprowadzonych przez Dyrektywę 2010/75/
UE. Obiekty takie (bez zastosowania odpowiedniego mechanizmu
derogacyjnego) z uwagi na niespełnienie wymagań emisyjnych
będą co do zasady wyłączane. To z kolei oznaczać będzie spadek
dostępnych mocy (elektrycznych i cieplnych) już na początku roku
2016. Możliwość skorzystania z mechanizmów derogacyjnych
jest więc niezwykle istotna nie tylko z punktu widzenia interesów
prowadzących instalacje, lecz również z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw energii. Z uwagi na duże zainteresowanie
operatorów obiektów energetycznego spalania mechanizmem
derogacyjnym w postaci przejściowego planu krajowego10), zostanie on omówiony szerzej w dalszej części artykułu.

Przejściowy plan krajowy
– zakres przedmiotowy stosowania
Podstawy prawne przejściowego planu krajowego (PPK)
uregulowane zostały w art. 32 Dyrektywy 2010/75/UE oraz w
decyzji wykonawczej Komisji z dnia 10 lutego 2012 roku dotyczącej PPK11) (Wytyczne PPK). Zgodnie z tymi regulacjami, PPK
opracowany może zostać przez państwo członkowskie na okres
od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2020 roku. W tym czasie
uczestniczące w PPK obiekty energetycznego spalania będą
mogły być eksploatowane według łagodniejszych standardów
emisyjnych dotyczących dwutlenku siarki (SO2) lub tlenków
azotu (NOx) lub pyłu. W przypadku turbin gazowych PPK może
obejmować jedynie emisje tlenków azotu.
W PPK mogą uczestniczyć obiekty energetycznego spalania,
którym udzielono pierwszego „pozwolenia”12) przed dniem 27 listopada 2002 roku lub których operator złożył kompletny wniosek
o pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem, że obiekt ten oddano
do eksploatacji nie później niż w dniu 27 listopada 2003 roku13).
Z udziału w PPK wyłączone są jednak następujące typy
obiektów energetycznego spalania:
1) obiekty, do których zastosowanie ma tzw. derogacja naturalna
uregulowana w art. 33 Dyrektywy 2010/75/UE;
2) obiekty energetycznego spalania w obrębie rafinerii opalane
gazem o niskiej wartości opałowej, pozyskiwanym z pozosta-

9)

10)

11)

12)

13)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia
2008 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich
kontroli; Dz. Urz. UE L 24 z 29.1.2008, str. 8 (Dyrektywa IPPC).
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Środowiska
na początku września 2012 roku deklaracje chęci przystąpienia do PPK
dotyczyły około 70 obiektów energetycznego spalania.
Decyzja wykonawcza Komisji (2012/115/UE) z dnia 10 lutego 2012 roku
ustanawiająca przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych,
o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
w sprawie emisji przemysłowych; Dz. Urz. UE L 52 z 24.2.2012, str. 12.
Zgodnie z Dyrektywą 2010/75/UE, pozwolenie oznacza pisemne zezwolenie na eksploatację całości lub części instalacji, obiektu energetycznego
spalania, spalarni odpadów lub współspalarni odpadów.
Obiekty energetycznego spalania o całkowitej nominalnej mocy dostarczonej
w paliwie ponad 500 MW opalane paliwem stałym, którym udzielono pierwszego pozwolenia po dniu 1  lipca 1987  roku, muszą spełniać dopuszczalne
wielkości emisji tlenków azotu określone w załączniku V część 1 Dyrektywy
2010/75/UE.
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łości po procesach zgazowania lub rafinacji albo z pozostałości
po destylacji i konwersji w procesie rafinacji ropy naftowej wykorzystywanym na własne potrzeby, jako samodzielne paliwo
lub razem z innymi paliwami (wyłączenie to dotyczy również
sytuacji, gdy obiekty nie są eksploatowane przez operatora
rafinerii);
3) obiekty korzystające z tzw. derogacji dla zakładów zasilających
sieci ciepłownicze uregulowanej w art. 35 Dyrektywy 2010/75/
UE;
4) obiekty energetycznego spalania, którym udzielono pozwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2001/80/WE,
tzw. derogacja naturalna 20 000 godzin.
Doprecyzowanie powyższych wyłączeń znajduje się w Wytycznych PPK. Dodatkowo wskazać należy, iż PPK nie ma zastosowania do obiektów energetycznego spalania, które wymienione
zostały wyraźnie w art. 28 Dyrektywy 2010/75/UE, m.in. pieców
baterii koksowniczych, nagrzewnic Cowpera czy też urządzeń
technicznych wykorzystywanych w napędzie pojazdu, statku lub
statku powietrznego14).
Zgodnie z Wytycznymi PPK w planie tym ujmuje się jedynie
całe obiekty energetycznego spalania z uwzględnieniem zasad
łączenia przewidzianych w Dyrektywie 2010/75/UE. Oznacza
to, że części obiektów energetycznego spalania (np. jedna lub
więcej indywidualnych jednostek energetycznego spalania, która
w świetle zasady łączenia posiada (lub powinna posiadać) wspólny komin z innymi jednostkami, nie mogą uczestniczyć w PPK,
gdy np. inna część tego obiektu korzystałaby z innego mechanizmu derogacyjnego w postaci czy to derogacji naturalnej15), czy
derogacji dla małych systemów wydzielonych16), czy też derogacji
dla zakładów zasilających sieci ciepłownicze17). Część obiektu
energetycznego spalania nie może więc zostać objęta PPK, gdy
inna część (lub części) miałaby znaleźć się poza PPK.

Warunek opracowania i zatwierdzenia PPK
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w PPK obiektów
energetycznego spalania, charakteryzujących się ww. cechami,
jest warunek jego opracowania, a następnie zgłoszenia przez zainteresowane państwo członkowskie gotowego planu do Komisji
Europejskiej (Komisja). Ostateczny termin takiego zgłoszenia to 1
stycznia 2013 roku. Z Dyrektywy 2010/75/UE wynika, że państwa
członkowskie nie mają obowiązku wdrażania PPK do krajowego
porządku prawnego. Jeżeli więc polskie władze nie będą zainteresowane opracowaniem i wdrożeniem PPK czy też nie zgłoszą
takiego planu do Komisji do dnia 1 stycznia 2013 roku możliwość
skorzystania z tego mechanizmu derogacyjnego przepadanie.
Zgłoszony w terminie PPK musi zostać zatwierdzony przez
Komisję. Dokonuje ona oceny planów i może złożyć zastrzeżenia
do poszczególnych postanowień PPK. W przypadku, gdy Komisja
nie zgłosi zastrzeżeń w terminie 12 miesięcy od otrzymania planu,
przekazany PPK uznaje się za zaakceptowany. W przypadku
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Pełny katalog wyłączeń zawarty został w art. 28 Dyrektywy 2010/75/UE.
Mechanizm derogacyjny, którego podstawę stanowi art. 33 Dyrektywy
2010/75/UE.
Mechanizm derogacyjny, którego podstawę stanowi art. 34 Dyrektywy
2010/75UE.
Mechanizm derogacyjny, którego podstawę stanowi art. 35 Dyrektywy
2010/75/UE.
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gdy Komisja uzna, że plan nie jest zgodny z Wytycznymi PPK,
informuje ona dane państwo, że jego plan nie może zostać zaakceptowany. Państwo może wówczas przedstawić poprawiony
lub uzupełniony PPK. W odniesieniu do oceny nowej wersji planu
przekazanego Komisji, termin oceny wynosi 6 miesięcy.

Maksymalne pułapy emisji zanieczyszczeń
Dodatkowym warunkiem, który należy uwzględnić przy zgłaszaniu danego obiektu energetycznego spalania do derogacji
PPK jest konieczność dotrzymania przez taki obiekt rocznych
maksymalnych pułapów emisji wyznaczonych dla każdego
z zanieczyszczeń określonych w PPK. Roczne pułapy emisji
ustalane są odpowiednio dla tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz
pyłu dla każdego indywidualnego obiektu. Suma takich indywidualnych pułapów tworzy ogólny pułap krajowy emisji danego
zanieczyszczenia. Zasady wyznaczania pułapów emisyjnych dla
obiektów uczestniczących w PPK zostały określone w przepisach
Dyrektywy 2010/75/UE oraz w Wytycznych PPK.
Generalnie, pułapy emisji ustala się na podstawie całkowitej
znamionowej mocy dostarczonej w  paliwie do danego obiektu
na dzień 31 grudnia 2010 roku, jego rzeczywistego czasu funkcjonowania w ciągu roku oraz jego zużycia paliwa, uśrednionych
na podstawie danych z ostatnich dziesięciu lat eksploatacji do
roku 2010 włącznie. Tak ustalone pułapy emisji ulegają jednak
corocznemu obniżeniu. Pułap na rok 2016 (a więc na pierwszy
rok obowiązywania PPK) wylicza się na podstawie odpowiednich
dopuszczalnych wielkości emisji określonych w Dyrektywie LCP,
które obowiązywałyby w dniu 1 stycznia 2016 roku. Natomiast
pułap na lata 2019 i 2020 (a więc na ostatnie lata obowiązywania
PPK) wylicza się na podstawie odpowiednich dopuszczalnych
wielkości emisji określonych w Dyrektywie 2010/75/UE18) (a więc
na podstawie ostrzejszych standardów emisyjnych). Pułapy
na lata 2017 i 2018 określa się w sposób zapewniający liniowy
spadek pułapów między 2016 a 2019 rokiem. Pułap na pierwszą
połowę roku 2020 stanowi połowę pułapu wyliczonego dla roku
2019. Zaprzestanie eksploatacji obiektu objętego PPK lub wyłączenia tego obiektu z grupy obiektów mogących uczestniczyć
w tym planie nie oznacza możliwości zwiększenia całkowitych
rocznych emisji z pozostałych obiektów objętych przez PPK.
W takim przypadku pułap emisji na poziomie kraju będzie musiał
zostać odpowiednio obniżony. W Wytycznych PPK zamieszczono
szczegółowe wzory służące do wyliczenia pułapów emisji wraz
z dodatkowymi wskazówkami co do sposobu przeprowadzenia
takiego wyliczenia.
Wprowadzenie pułapowych ograniczeń emisji oznacza, że
obiekt energetycznego spalania uczestniczący w PPK, niezależnie
od konieczności przestrzegania eksploatacyjnych standardów
emisyjnych „określonych w pozwoleniu mającym zastosowanie
w dniu 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z Dyrektywą LCP oraz Dyrektywą IPPC”, będzie musiał „zmieścić się” w corocznie obniżanych pułapach emisji. Otwartym pozostaje natomiast kwestia tego
czy wypełnienie tego ostatniego warunku pułapowego możliwe
będzie jedynie poprzez wprowadzanie ograniczeń produkcji lub

18)

Szczegóły określone zostały w załączniku V  część 1 Dyrektyw 2010/75/
UE, w którym zamieszczono standardy emisji dla „istniejących” obiektów
energetycznego spalania.
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poprzez działania inwestycyjne polegające na budowie instalacji
odsiarczania, odazotowania oraz odpylania spalin, czy też dodatkowo dopuszczona zostanie możliwość bilansowania lub wymiany
emisji pomiędzy obiektami uczestniczącymi w PPK.
Bilansowanie (wymiana) emisji w ramach pewnej grupy instalacji uczestniczących w PPK lub też możliwość przenoszenia
nadwyżek pułapowych pomiędzy obiektami uczestniczącymi
w PPK byłoby niewątpliwie ciekawym rozwiązaniem. System
taki byłby w pewnym zakresie zbliżony do handlu emisjami
gazów cieplarnianych, w ramach którego obiekty posiadające
nadwyżki uprawnień mają możliwość ich przeniesienia (zbycia)
na rzecz obiektów posiadających w tym zakresie niedobory. W
ten sposób limity pułapowe mogłyby zostać osiągnięte również
przez te obiekty, którym nie udało się przeprowadzić inwestycji
ograniczających emisje, ale które zaspokoiłyby swoje niedobory
pułapowe poprzez „transfery” od obiektów spełniających wymagania pułapowe z nadwyżką. Jednocześnie możliwa byłby
eksploatacja tych instalacji, które bez pozyskania „pułapowych
nadwyżek emisji” nie mogłyby być eksploatowane19).

Standard emisyjny obowiązujący
w dniu 31 grudnia 2015 roku
Kluczowa wątpliwość interpretacyjna na gruncie PPK dotyczy zapisu odnoszącego się do standardów emisyjnych, które
powinny być stosowane w okresie obowiązywania PPK (eksploatacyjne standardy emisyjne). Zgodnie z Dyrektywą 2010/75/UE
obiekty uczestniczące w PPK muszą dotrzymać co najmniej
dopuszczalne wielkości emisji „określone w pozwoleniu mającym
zastosowanie w dniu 31 grudnia 2015 r., w szczególności zgodnie z wymogami dyrektyw 2001/80/WE i 2008/1/WE”. W świetle
takiego zapisu niejasnym jest czy obiekty uczestniczące w PPK
zobowiązane zostały do stosowania literalnych zapisów pozwoleń
zintegrowanych obowiązujących w dniu 31 grudnia 2015 roku,
tak by w okresie przejściowym zachować niejako status quo
emisyjne, czy też – uwzględniając jedną z opcji interpretacyjnych
dotyczących definicji obiektu energetycznego rozumianego, jako
tzw. źródło=komin – w stosunku do niektórych obiektów zapisy
literalne pozwoleń zintegrowanych będą musiały ulec modyfikacji
(a faktycznie zaostrzeniu).
Zasadą jest bowiem, że standardy emisyjne dla obiektów
energetycznego spalania różnicowane są nie tylko w zależności
od rodzaju spalanego paliwa czy też daty oddania obiektu do
eksploatacji, lecz również w zależności od całkowitej znamionowej
mocy dostarczonej w paliwie. Ostrzejsze standardy emisyjne okre-

19)

Przepisy Dyrektywy 2010/75/UE oraz Wytycznych PPK nie przesądzają
możliwości, sposobu oraz kształtu ewentualnego systemu bilansowaniu czy
też handlu emisjami pomiędzy obiektami uczestniczącymi w PPK. Przepisy te
określają jedynie zasady wyznaczania pułapów emisyjnych w ramach PPK,
a nie mechanizmy ich wypełniania. W świetle tych przepisów dopuszczalnym
powinno więc być rozwiązanie będące pewnym odpowiednikiem handlu
emisjami (wymiany emisji/bilansowania), w którym uczestniczą wszystkie
podmioty objęte krajowym pułapem emisji danego zanieczyszczenia. Za
takim rozwiązaniem niewątpliwie przemawiają argumenty odwołujące się
do elastyczności danego systemu (ze względu na większą liczbę podmiotów
uczestniczących w wymianie) oraz argumenty odwołujące się do potrzeb
ochrony konkurencji. Podobne rozwiązania w odniesieniu do wypełniania
zobowiązań emisyjnych w zakresie tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz
pyłów występują na gruncie brytyjskich uregulowań prawnych służących
ograniczaniu emisji tych zanieczyszczeń.
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ślone zostały dla obiektów o większej mocy termicznej. Dlatego
też w przypadku, gdy gazy odlotowe z dwóch lub większej liczby
odrębnych obiektów energetycznego spalania odprowadzane są
przez wspólny komin przyjęcie zasady, zgodnie z którą połączenie
stworzone przez takie obiekty uważa się za pojedynczy obiekt
energetycznego spalania, a ich przepustowość dodaje się w celu
wyliczenia całkowitej znamionowej mocy dostarczonej w paliwie
(tzw. zasada łączenia, zgodnie z którą obiekt energetycznego spalania składa się z wszystkich kołów podłączonych do wspólnego
komina), jest bardziej restrykcyjne w porównaniu z podejściem,
w którym takiego sumowania się nie stosuje (tzn. gdy obiektem
energetycznego spalania jest każdy odrębny kocioł).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22
kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji20)
dla źródeł, dla których pierwsze pozwolenie na budowę lub odpowiednik tego pozwolenia wydano przed dniem 1 lipca 1987
roku standardy emisyjne wyznaczone zostały zgodnie z zasadą
„źródło = kocioł”21). Do takich obiektów zasada sumowania przy
wyznaczaniu standardu emisyjnego nie była więc stosowana.
W przypadku, gdy kilka takich obiektów podłączonych jest do
wspólnego komina standard emisyjny wpisany w pozwoleniu
zintegrowanym dla tych obiektów energetycznego spalania może
okazać się łagodniejszy niż standard wyznaczony dla sumy takich odrębnych obiektów. Różnica ta może okazać się kluczowa
w ocenie warunków spełnienia przesłanek i opłacalności korzystania z PPK przez dany obiekt.
Komisja Europejska, która zatwierdza PPK, opowiada się22)
za stosowaniem zasady „źródło=komin” w każdym przypadku.
Jej zdaniem prawidłowo określone standardy emisyjne w pozwoleniach mających zastosowanie 31 grudnia 2015 roku (zgodne
z Dyrektywą LCP oraz Dyrektywą IPPC) powinny więc zostać
określone na zasadzie agregacji mocy na wspólny komin. Zachodzi wiec ryzyko, iż literalne zapisy pozwoleń zintegrowanych,
w których znalazły się standardy emisyjne ustalone zgodnie
z zasadą „źródło=kocioł”, nie będą akceptowane23) przy ocenie
PPK przez Komisję.
Jak dotychczas brakuje oficjalnego stanowiska władz polskich
odnośnie do sposobu rozstrzygnięcia powyższej wątpliwości.
Również omówiony poniżej projekt krajowej regulacji implementującej Dyrektywę 2010/75/UE nie rozstrzyga tej kwestii.
Odpowiednie uregulowania w tym zakresie powinny zostać
zamieszczone w rozporządzeniu w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, z pomocą którego nowe standardy emisyjne

20)
21)

22)

23)

Dz. U. z 2011 Nr 95, poz. 558.
Zasada „źródło = kocioł” oznacza, że obiektem energetycznego spalania jest
pojedyncza jednostka (kocioł), a nie wszystkie jednostki (kotły) podłączone
do wspólnego komina. Przeciwna do niej zasada „źródło = komin” (tzw.
zasada łączenia) wyrażona została w art. 29 Dyrektywy 2010/75/UE.  
Zob. Odpowiedzi na pytania Ministerstwa Środowiska dotyczące interpretacji
pewnych zagadnień Dyrektywy 2010/75/UE (pismo z dnia 14 listopada 2011
roku nr ref.: WS-OK/4023/22-134/11), których udzieliła Komisja w swym piśmie
z dnia 25 czerwca 2012 roku (Nr Ref. Ares (2012) 759994 – 2012-06-25). Stanowisko to nie ma jednak charakteru wiążącego. Jedyną instancją do wydawania
wiążących interpretacji prawa UE jest Trybunał Sprawiedliwości UE.
http://www.mos.gov.pl/artykul/4904_dyrektywa_ied/18805_odpowiedz_komisji_europejskiej_na_pytania_dotyczace_dyrektywy_ied.html
Dyrektywa 2010/75/UE posługuje się sformułowaniem – standardy „określone w pozwoleniu mającym zastosowanie w dniu 31 grudnia 2015 r.
w szczególności zgodnie z wymogami dyrektyw 2001/80/WE i 2008/1/WE”,
także w przypadku pozostałych mechanizmów derogacyjnych. Rozstrzygniecie omawianej tu wątpliwości będzie więc kluczowe również w odniesieniu
do wszystkich pozostałych mechanizmów derogacyjnych.
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z Dyrektywy 2010/75/UE zostaną implementowane do prawa
krajowego. Kluczowa w tym zakresie wydaje się definicja „źródła”. Racjonalnie można argumentować, że skoro ustawodawca
polski w dotychczasowym rozporządzeniu w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji, które powinno być zgodne z Dyrektywą
IPPC oraz Dyrektywą LCP, ustalił, by w odniesieniu do źródeł, dla
których pierwsze pozwolenie na budowę lub odpowiednik tego
pozwolenia wydano przed dniem 1 lipca 1987 roku, standardy
emisyjne wyznaczone były zgodnie z zasadą „źródło = kocioł”,
rozwiązanie to w tym zakresie powinno zostać utrzymane na
gruncie mechanizmów derogacyjnych, w tym również na gruncie PPK. Tym samym definicja „źródła” określona w przepisach
implementujących Dyrektywę 2010/75/UE, oparta co do zasady
na formule „źródło=komin”, powinna w tym szczególnym zakresie
dopuszczać wyjątki na rzecz zasady „źródło=kocioł”.  

PPK w projekcie regulacji krajowej
implementującej Dyrektywę 2010/75/UE
Jak dotychczas, krajowe przepisy za pomocą których dokonano by implementacji Dyrektywy 2010/75/UE, w tym regulacji
dotyczących PPK, nie zostały przyjęte. Dostępny jest jedynie
projekt przepisów częściowo implementujących tę Dyrektywę
tj. – ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw24) (Projekt ustawy).
Zgodnie z Projektem ustawy, w rozporządzeniu ministra
właściwego do spraw środowiska, które wydane ma zostać na
podstawie art. 146 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska25), mogą zostać ustalone m.in. sytuacje
uzasadniające stałe lub przejściowe odstępstwa od standardów
lub niektórych warunków uznawania standardów za dotrzymane,
granice lub warunki odstępstw, w tym dla niektórych rodzajów
instalacji wymagania związane z zastosowaniem PPK lub warunki zastosowania planu obniżania emisji. Rozporządzenie to
regulować ma również przypadki, w których prowadzący instalację powinien przekazywać właściwym organom informacje lub
dane dotyczące warunków lub wielkości emisji, a także działań
zmierzających do ograniczenia emisji, w tym realizacji PPK, oraz
termin, w jakim te informacje lub dane powinny zostać złożone
i ich wymaganą formę.    
Z powyższego wynika, iż w założeniu ustawodawcy szczegóły
dotyczące możliwości i warunków skorzystania z PPK uregulowane mają zostać w odrębnych przepisach wykonawczych26).
Przepisy te stworzyć mają również podstawę do przekazywania
odpowiednich informacji przez operatorów obiektów, którzy zainteresowani byliby uczestnictwem w PPK.
Powyższe nie przesądza jednak czy ustawodawca faktycznie
dopuści możliwość skorzystania z PPK. Odesłanie do uregulowania tego mechanizmu w przepisach wykonawczych w dalszym
ciągu ma charakter fakultatywny. Dodatkowo nie jest jeszcze
znana treść projektu rozporządzenia, do którego odsyła Projekt
ustawy. Niejasne są więc szczegółowe warunki uczestnictwa w

24)

25)
26)

Ostatnia wersja projektu tej ustawy dostępna na stronie Rządowego Centrum
Legislacji datowana jest na 27 lipca 2012 roku.
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.
Rozporządzenie to zastąpić ma obowiązujące obecnie rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji.
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PPK oraz termin i zakres informacji, jakie należałoby przedstawić,
by z mechanizmu tego korzystać.
Z uwagi na powyższe braki oraz na zbliżający się termin
1 stycznia 2013 roku, w którym to terminie należy przekazać
Komisji gotowy PPK, rodzą się kolejne pytania odnośnie do
dopuszczalności opracowywania i zgłaszania PPK, w sytuacji
nieprzyjęcia ww. przepisów krajowych przed upływem powyższego terminu27). Co prawda Dyrektywa 2010/75/UE, jak również Wytyczne PPK zawierają szereg przepisów określających
charakter PPK, warunki korzystania z tego mechanizmu oraz
terminy, do których PPK powinien zostać opracowany i zgłoszony, wątpliwym jest jednak to, czy przepisy te są wystarczająco
konkretne, wyczerpujące i jednoznaczne, by stanowić podstawę
do bezpośrednich działań administracji oraz podmiotów chcących skorzystać z PPK28).  
Warto zwrócić uwagę, iż na przełomie lipca i czerwca 2012
roku Ministerstwo Środowiska przeprowadziło akcję ankietową
zmierzającą do pozyskania informacji odnośnie zainteresowania
operatorów obiektów energetycznego spalania uczestnictwem
w PPK29). Zakładając możliwość nieprzyjęcia Projektu ustawy
przed końcem roku 2012 (z uwagi na długotrwałą ścieżkę legislacyjną), rodzi się kolejne pytanie dotyczące możliwości ewentualnego podważenia PPK, w sytuacji jego opracowania jedynie
na podstawie informacji, które pozyskane zostały w ramach tak
przeprowadzonej akcji ankietowej. W szczególności interesujące
może okazać się pytanie dotyczące możliwości kwestionowania
zgłoszonego (lub zaakceptowanego przez Komisję) PPK przez
podmioty, które chciałyby z tego mechanizmu korzystać jednak
nie przedstawiły dodatkowych informacji dotyczących warunków lub wielkości emisji, na podstawie których PPK powinien
zostać opracowany, gdyż powszechnie obowiązujące przepisy
nie nakładały na te podmioty obowiązku przekazywania takich
informacji, a jednocześnie nie wdrożone zostały odpowiednie
przepisy kompetencyjne.
Wskazać należy, że Projekt ustawy zakłada wydanie jeszcze
jednego rozporządzenia umożliwiającego realizację PPK. W świetle nowego (projektowanego) art. 146a ustawy – Prawo ochrony
środowiska, instalacje spalania paliw, do których stosuje się
przepisy rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych, dla
których pierwsze pozwolenie na budowę wydano przed dniem 27
listopada 2002 r. lub wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
złożono przed tą datą, a zostały one oddane do użytkowania nie
później niż w dniu 27 listopada 2003 r., mogą być na okres od
dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. objęte PPK,
27)

28)

29)

Wątpliwości takie nie pojawiłyby się, gdyby wyżej omówione przepisy Projektu ustawy weszły w życie przed przyjęciem PPK, a sam PPK opracowywany
by został na ich podstawie. Dodatkowo wydaje się, że PPK powinien zostać
poddany konsultacjom społecznym z uwzględnieniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanej prognozy
oddziaływania na środowisko. Procedura strategicznej oceny regulowana
jest przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE bezpośredni skutek
normy prawa wspólnotowego (unijnego) zachodzi wówczas, gdy norma ta
jest jasna (jasno określa uprawnienia z niej wynikające), precyzyjna (precyzyjnie określa swój zakres), bezwarunkowa (uniezależnia się od zdarzeń
przyszłych i niepewnych), zupełna (jej wykonanie nie może być zależne od
dalszej działalności organów państwa). Zob. np. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15 lipca 1964 wydany w trybie prejudycjalnym w sprawie C
6/64 Flaminio Costa v E.N.E.L.
http://www.mos.gov.pl/artykul/4903_ppk/18707_przejsciowy_plan_krajowy.
html
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zgodnie z postanowieniami art. 32 Dyrektywy 2010/75/UE oraz
zgodnie z Wytycznymi PPK. Rozporządzenie to może zostać
przyjęte przez Ministra Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem
Środowiska, po zatwierdzeniu PPK przez Komisję Europejską.
Powyższa regulacja zdaje się więc zakładać przyjęcie rozporządzenia, które w swym charakterze zbliżone byłoby do rozporządzenia w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień
do emisji dwutlenku węgla dla wspólnotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji30).

Niektóre dalsze
wątpliwości interpretacyjne dotyczące PPK
Wdrożenie mechanizmu derogacyjnego w postaci PPK rodzi
szereg dalszych wątpliwości interpretacyjnych. Jedną z nich jest
kwestia możliwości skorzystania przez dany obiekt energetycznego spalania – rozumiany jako suma kotłów podłączonych do
wspólnego komina – z PPK i równocześnie z innego mechanizmu
derogacyjnego (a więc mechanizmów uregulowanych w art. 33,
34 i 35 Dyrektywy 2010/75/UE). W tym zakresie wskazać można,
iż Wytyczne PPK stanowią, że część obiektu energetycznego
spalania nie może zostać objęta przepisami art. 33, 34 i 35 Dyrektywy 2010/75/UE, gdy inna część (lub części) tego obiektu są
ujęte w PPK. W świetle takich regulacji można więc przyjąć, iż
nie jest możliwe łączenie mechanizmów derogacyjnych w ramach
jednego obiektu energetycznego spalania.
Za niedopuszczalne można również potraktować łączenie
mechanizmu PPK z szczególnymi standardami emisyjnymi dla
źródeł szczytowych (tj. kotłów pracującymi nie dłużej niż 1500
godzin w roku), w taki sposób, by część obiektu (źródło szczytowe) funkcjonowało według eksploatacyjnych standardów
emisyjnych przewidzianych dla źródeł szczytowych, a reszta
obiektu uczestniczącego w PPK według ogólnych standardów
wynikających z Dyrektywy LCP, mającej zastosowanie w dniu
31 grudnia 2015 roku31).
Kolejna wątpliwość związana jest z wyraźnym zapisem Dyrektywy 2010/75/UE, zgodnie z którym z udziału z PPK wyłączone
są obiekty energetycznego spalania, którym udzielono pozwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2001/80/WE,
czyli derogacji naturalnej 20 000 godzin. W polskich warunkach

30)

31)

Zob. np. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie
przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla
na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do
emisji; Dz. U. z 2008 r. Nr 202, poz. 1248.
Dyrektywa 2010/75/UE przewiduje odrębne, łagodniejsze standardy emisyjne dla
kotłów szczytowych. Zarazem brak jest jednak wyraźnego wyłączenia w zakresie
możliwości łączenia mechanizmu PPK i łagodniejszych standardów emisyjnych
dla źródeł szczytowych. Za wykluczeniem możliwości łączenia przemawia jednak
chociażby to, iż w Dyrektywie LCP brak jest szczególnych regulacji dotyczących
możliwości traktowania jako źródło szczytowe „części obiektu” energetycznego
spalania (jak to ma miejsce w Dyrektywie 2010/75/UE). Na gruncie Dyrektywy
LCP łagodniejsze standardy emisyjne przewidziane zostały jedynie dla „całych”
obiektów energetycznego spalania. Dyrektywa LCP nie zawiera szczególnych
regulacji pozwalających stosować łagodniejsze standardy emisyjne dla źródeł
szczytowych będących częścią obiektu energetycznego spalania. Z tego też
powodu można by twierdzić, że w pozwoleniu wydanym dla danego obiektu
energetycznego spalania mającym zastosowanie w dniu 31 grudnia 2015 roku,
zgodnym z postanowieniami Dyrektywy LCP i Dyrektywy IPPC, nie powinny
znaleźć się równocześnie odrębne postanowienia dotyczące łagodniejszych
standardów emisyjnych dla źródła szczytowego oraz odrębne postanowienia
dla pozostałej części tego obiektu eksploatowanej według ogólnych standardów
emisyjnych z Dyrektywy LCP.
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derogacja ta przydzielana była często dla pojedynczych kotłów.
Pojawia się więc pytanie, czy w takiej sytuacji pozostała część
obiektu energetycznego spalania będzie miała możliwość korzystania z PPK.
W kontekście tego pytania warto wskazać, iż Komisja stoi
na stanowisku, że derogacja 20 000 godzin powinna zostać
przyznana wyłącznie całym obiektom energetycznego spalania,
uwzględniając interpretację definicji „obiektu energetycznego
spalania” zawartą w Dyrektywie LCP opartą na zasadzie „wspólnego komina”. Zdaniem Komisji w sytuacji, gdy gazy odlotowe
z dwóch lub więcej odrębnych obiektów energetycznego spalania
(lub kotłów) są uwalniane przez wspólny komin, takie połączenie
należy uznać za jeden obiekt energetycznego spalania i tylko dla
tak rozumianego „wspólnego” obiektu energetycznego spalania
(zdaniem Komisji) możliwe było wnioskowanie o derogację 20 000
godzin na podstawie art. 4 ust. 4 Dyrektywy LCP.
Komisja wskazała również, że w odniesieniu do poszczególnych kotłów, którym polskie organy błędnie przyznały derogację
20 000 godzin na podstawie art. 4 ust. 4 Dyrektywy LCP, możliwość zastosowania mechanizmu PPK zależy od tego czy dane
kotły będą nadal funkcjonować po dniu 31 grudnia 2015 roku: (i)
w przypadku gdy kocioł, który otrzymał derogację 20 000 godzin
na mocy Dyrektywy LCP będzie nadal funkcjonował po 31 grudnia
2015 r., to cały obiekt energetycznego spalania zostanie potraktowany jako „nowy” obiekt i nie może uczestniczyć w PPK, (ii)
natomiast w przypadku, gdy taki kocioł nie będzie funkcjonował po
31 grudnia 2015 r., pozostały cały obiekt energetycznego spalania
(tj. poza niefunkcjonującym kotłem) może być objęty PPK, jeżeli
spełnione zostaną pozostałe warunki tej derogacji.

Istotnym jest również, że w tym przypadku pułap emisji wyliczonych na potrzeby PPK dla takiego obiektu musi zostać wyliczony
na podstawie paliwa zużytego w okresie lat 2001 – 2010 w ramach
części obiektu energetycznego spalania, który nie korzystał z derogacji naturalnej 20 000 godzin na podstawie Dyrektywy LCP. Paliwo
zużyte w kotle, który korzystał z tej derogacji nie może być zatem
brane pod uwagę przy wyznaczaniu pułapu PPK32).

Podsumowanie
Uwarunkowania prawne oraz przesłanki korzystania z PPK
wywołują szereg wątpliwości interpretacyjnych. Kwestie wskazane powyżej są jedynie skromnym ich przykładem. Wskazane
byłoby więc jak najszybsze opublikowanie treści odpowiednich
przepisów wykonawczych oraz przyjęcie regulacji implementujących i wyjaśniających przepisy Dyrektywy 2010/75/UE. Byłoby
to pomocne przy podejmowaniu przez operatorów instalacji
istotnych decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych. Opóźnienia
związane z wdrażaniem PPK mogą uniemożliwić wykorzystanie
tego mechanizmu przez obiekty energetycznego spalania, mimo
że Dyrektywa 2010/75/UE daje takie możliwości.

32)

Przynajmniej część z tak sformułowanych wniosków Komisji pozostaje
jednak dyskusyjna.

Regionalne Seminaria / Szkolenia dla
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23.05.2013 - Rzeszów
20.06.2013 - Trójmiasto
10.10.2013 - Bydgoszcz
04.12.2013 - Warszawa
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