21 Podobne zaskar¿enia wnios³y S³owacja, Wêgry, £otwa,
Litwa i Estonia. Indywidualne skargi przeciwko KE z³o¿y³y polskie
przedsiêbiorstwa, m. in.: Góra¿d¿e Cement, Lafarge Cement,
Dyckerhoff, Grupa O¿arów, Cementownia Warta i Odra, Grupa
Be³chatów-Opole-Turów i polskie elektrownie.
22 Przy obci¹¿eniu energetyki niedoborem praw do emisji
w wysokoci ok. 30 mln t CO2, cena energii elektrycznej powinna
wzrosn¹æ o ok. 20 PLN/MWh przy za³o¿eniu, ¿e producenci
energii elektrycznej przenios¹ w cenie jedynie dodatkowy koszt
dokupienia brakuj¹cych EUA (Ministerstwo Gospodarki szacowa³o,
¿e taki niedobór CO2 doprowadzi do wzrostu cen energii
elektrycznej o ok. 18%). Przy uznaniu EUA za koszt utraconych
mo¿liwoci, cena energii elektrycznej powinna wzrosn¹æ ponad
75 PLN/MWh (w zale¿noci od ceny EUA na EU ETS).
23

Wskazuje siê np., ¿e produkcja cementu w Polsce mo¿e
wzrosn¹æ nawet o 40-50% w kolejnych latach, co przy
restrykcyjnym ograniczeniu praw do emisji mog³oby negatywnie
wp³yn¹æ na przysz³e inwestycje (ograniczenie produkcji cementu
o ok. 30% i niedobór nawet 7 mln t cementu lub wzrost jego ceny
o ponad 100%).
24 W pierwszej po³owie 2008 r. mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e producenci energii elektrycznej w Polsce wybrali pierwsz¹ opcjê,

traktuj¹c jednoczenie koszt zakupu praw do emisji CO2 jako
koszt alternatywny jej wytwarzania. By³o to widoczne zarówno na
rynku spot, jak i terminowym
25

Projekt Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 12.2.2008, ze
zmianami na dzieñ 16.5.2008 r. w sprawie przyjêcia Krajowego
Planu Rozdzia³u Uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla na lata
2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do
emisji, przyjêty przez Sta³y Komitet Rady Ministrów 5.6.2008 r.
i skierowany pod obrady Rady Ministrów, http://www.mos.gov.pl/
she/projekty/KPRU_II-16.05.pdf
26

Tam¿e.

27

Japonia jest zainteresowana zakupem praw do emisji ok.
100 mln t CO2.
28 Tego typu dzia³ania rozpoczê³a ju¿ Ukraina, która d¹¿y do
spieniê¿ania swej nadwy¿ki praw do emisji CO2. Podobne plany
ma tak¿e Rosja, która posiada znacz¹c¹ nadwy¿kê emisji
w stosunku do limitu z protoko³u z Kioto.
29A.

Karr, Global warming poses a global challenge, (w:) Emission
Trading. Meeting the new challenge of climate change, CCX, ECX
2007, s. 30.
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POLITYKA KONKURENCJI
NOWE WYTYCZNE DOTYCZ¥CE
POMOCY PUBLICZNEJ NA RZECZ
OCHRONY RODOWISKA
Adam A. Ambroziak1
W kwietniu 2008 r. zaczê³y obowi¹zywaæ nowe wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej udzielanej na cele zwi¹zane z ochron¹ rodowiska
naturalnego. Tego rodzaju wsparcie jest objête jednym
z wa¿niejszych wy³¹czeñ spod ogólnego zakazu udzielania pomocy publicznej, stanowi¹c przedmiot wspólnego europejskiego interesu w rozumieniu art. 87 ust. 2
lit b TWE. Uzupe³nieniem tego przepisu s¹ inne
postanowienia traktatowe, przede wszystkim zasada
p³aci sprawca zanieczyszczeñ, wyra¿ona w art. 174
ust. 2 TWE, mówi¹cym o obowi¹zku pokrywania kosztów naprawy szkód ekologicznych przez ich sprawcê
oraz zasada integracji ochrony rodowiska z politykami
sektorowymi, wyra¿ona w art. 6 TWE, która nakazuje
uwzglêdnienie wymogów ochrony rodowiska naturalnego we wszystkich politykach i dzia³aniach Wspólnoty,
w szczególnoci w celu wspierania sta³ego rozwoju2.
Za³o¿enia nowych zasad wsparcia ze rodków
publicznych projektów poprawiaj¹cych stan
ochrony rodowiska
Komisja, wprowadzaj¹c nowe zasady wsparcia ze rodków publicznych projektów poprawiaj¹cych stan ochroWspólnoty Europejskie Nr 3 (190) 2008

ny rodowiska3, stara siê realizowaæ program przyjêty
przez Radê Europejsk¹ w marcu 2007 r., który zak³ada:
+ zmniejszenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu z 1990 r.,
+ zwiêkszenie efektywnoci energetycznej w UE,
umo¿liwiaj¹ce zmniejszenie o 20% zu¿ycia energii
w UE w stosunku do prognoz na 2020 r.,
+ osi¹gniêcie do 2020 r. w UE 20% udzia³u energii ze
róde³ odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym UE oraz 10% udzia³u biopaliw w ca³kowitym zu¿yciu benzyny i oleju napêdowego w transporcie we wszystkich pañstwach cz³onkowskich.
Zaproponowany przez Komisjê pakiet dzia³añ4 obejmuje m.in. rodki w dziedzinie energii odnawialnej
i handlu uprawnieniami do emisji. Aby osi¹gn¹æ te cele,
wprowadzane s¹ mechanizmy rynkowe, w wyniku
których zanieczyszczaj¹cy zap³ac¹ za wytworzone
przez siebie zanieczyszczenia, a technologie bardziej
przyjazne rodowisku otrzymaj¹ wsparcie. W konsekwencji obecna polityka energetyczna i rodowiskowa
UE, nak³adaj¹ca dodatkowe wymogi na przedsiêbiorców
i pañstwa cz³onkowskie, wyznacza równie¿ kierunki
zmian przepisów dotycz¹cych dopuszczalnoci pomocy
publicznej na ochronê rodowiska. Co do zasady,
pomoc pañstwa mo¿e byæ uzasadniona w dwóch
wyj¹tkowych przypadkach:
+ w niektórych szczególnych okolicznociach, w których nie ma jeszcze mo¿liwoci dokonania internalizacji wszystkich kosztów5 przez przedsiêbiorców, a zatem pomoc mo¿e stanowiæ tymczasowe rozwi¹zanie kompromisowe, zachêcaj¹c przedsiêbiorców do dostosowywania siê do standardów,
45

+ pomoc mo¿e równie¿ pe³niæ funkcjê czynnika motywuj¹cego przedsiêbiorców do osi¹gania standardów
wykraczaj¹cych poza obowi¹zuj¹ce standardy lub
podejmowania dalszych inwestycji, maj¹cych na
celu ograniczenie emisji zanieczyszczeñ.
Zatem Komisja akceptuje mo¿liwoæ wspierania
przedsiêbiorców tylko w przypadku wystêpowania tzw.
zawodnoci rynku, a wiêc w sytuacji, kiedy wolna
gospodarka nie mo¿e sobie poradziæ z pewnymi trudnociami, a przedsiêbiorcy nie s¹ zainteresowani ponoszeniem dodatkowych kosztów rodowiskowych swojej
dzia³alnoci. Próbuj¹c jednak zachowaæ woln¹ konkurencjê na jednolitym rynku europejskim, Komisja dopuszcza przede wszystkim instrumenty dzia³aj¹ce na
zasadach rynkowych. Wynika to z przyjêcia za³o¿enia,
¿e osi¹gniêcie powy¿szych celów rodowiskowych jest
niemo¿liwe bez skutecznej konkurencji. Gdyby bowiem
zanieczyszczaj¹cy nie ponosili wystarczaj¹co wysokich
op³at i mogliby unikn¹æ odpowiednich inwestycji w ochronê rodowiska w zwi¹zku z otrzymywaniem pomocy
pañstwa, wsparcie to nie tylko zak³óca³oby konkurencjê,
ale te¿ uniemo¿liwia³o realizacjê ambitnych celów Unii
w dziedzinie ochrony rodowiska.
Komisja dopuszcza równie¿ pomoc przyczyniaj¹c¹
siê do polepszenia ochrony rodowiska. W sytuacji, gdy

nie ma mo¿liwoci wprowadzenia zasady zanieczyszczaj¹cy p³aci, pomoc publiczna mo¿e umo¿liwiæ poszczególnym przedsiêbiorstwom zmianê ich zachowania
i wprowadzenie procesów produkcyjnych bardziej przyjaznych rodowisku lub inwestycje w bardziej ekologiczne technologie. Dopuszczalna pomoc powinna równie¿ umo¿liwiæ pañstwom cz³onkowskim przyjêcie
przepisów lub norm surowszych ni¿ normy wspólnotowe poprzez zmniejszenie nadmiernych ograniczeñ dla
niektórych przedsiêbiorstw. Wszystkie te dzia³ania maj¹
przyczyniæ siê do osi¹gniêcia celów Wspólnoty w dziedzinie ochrony rodowiska.
W nowych wytycznych przyjêto, ¿e kwotê pomocy
oblicza siê na podstawie dodatkowych kosztów inwestycji niezbêdnych do osi¹gniêcia pewnego poziomu
ochrony rodowiska. Baz¹ do porównania w takich
przypadkach jest np. instalacja spe³niaj¹ca podstawowe
normy lub, w przypadku braku norm, metoda produkcji
mniej przyjazna dla rodowiska. Chodzi bowiem o zapewnienie, aby pomoc wspiera³a projekty maj¹ce dodatkowy, korzystny wp³yw na rodowisko. Ponadto
wsparcie inwestycji rodowiskowych mo¿e równie¿
stanowiæ poprawê produktywnoci i konkurencyjnoci
przedsiêbiorstwa poprzez korzyci operacyjne z eksploatacji nowej instalacji czy lepszego eko-wizerunku przed-

Ramka 1
G³ówne zmiany wprowadzone w nowych wytycznych z 2008 r. dotycz¹cych pomocy publicznej
na rzecz ochrony rodowiska w porównaniu z przepisami z 2001 r.6
WPROWADZONO:
Rozszerzenie katalogu dopuszczalnej pomocy na: wczeniejsze dostosowanie do norm, badania rodowiska, ciep³ownictwo komunalne,
na gospodarowanie odpadami i handel uprawnieniami.
Podwy¿szenie progów intensywnoci pomocy: dla du¿ych przedsiêbiorstw z 30-40% do 50-60%, dla ma³ych z 50-60% do 70-80%
kosztów kwalifikowanych.
Podwy¿szenie progów intensywnoci pomocy o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji (powi¹zanej z innowacj¹ ekologiczn¹)
spe³niaj¹cej wymogi surowsze ni¿ normy wspólnotowe lub podnosz¹cej poziom ochrony rodowiska w przypadku braku norm
wspólnotowych.
Pokrycie wszystkich kosztów kwalifikowanych (do 100%) pomoc¹ udzielon¹ w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami
konkurencji.
WYELIMINOWANO:
Premie w przypadku pomocy dla regionów objêtych wsparciem regionalnym w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a. i c.
Premie w przypadku pomocy na instalacje do wytwarzania energii ze róde³ odnawialnych s³u¿¹ce potrzebom ca³ej danej wspólnoty.
ZMIENIONO:
Zachowano mo¿liwoæ d³ugoterminowego i bezwarunkowego zwolnienia z op³at z tytu³u korzystania ze rodowiska, o ile zainteresowane
przedsiêbiorstwa p³ac¹ co najmniej minimum wspólnotowe. W przeciwnym razie d³ugoterminowe zwolnienie jest nadal mo¿liwe, o ile
pañstwo cz³onkowskie udowodni, ¿e jest ono konieczne i proporcjonalne.
Wydzielono metodê oceny szczegó³owej w przypadku znacznych kwot pomocy przydzielonych poszczególnym przedsiêbiorstwom, aby
umo¿liwiæ bardziej dog³êbn¹ kontrolê poszczególnych spraw, które mog¹ w najwiêkszym stopniu zak³óciæ konkurencjê.
W najbli¿szej przysz³oci zostanie wydane rozporz¹dzeniem w sprawie wy³¹czeñ grupowych, na podstawie którego pañstwa
cz³onkowskie bêd¹ zwolnione z obowi¹zku zg³aszania Komisji niektórych rodków pomocy.
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siêbiorstwa. W zwi¹zku z powy¿szym Komisja nie przewidzia³a w zasadzie mo¿liwoci pokrycia pomoc¹ publiczn¹ wszystkich kosztów, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy
pomoc publiczna wi¹¿e siê z procedur¹ przetargow¹.
Korzyci wynikaj¹ce z nowych inwestycji lub nowych metod produkcji nie ograniczaj¹ siê zazwyczaj do
ich wp³ywu na rodowisko lecz czêsto przyczyniaj¹ siê
do wzrostu konkurencyjnoci beneficjenta. St¹d te¿, aby
ograniczyæ negatywny wp³yw na konkurencjê, w nowych wytycznych okrelono precyzyjnie warunki
dopuszczalnoci wsparcia takich dzia³añ:
+ projekt powinien mieæ cile okrelone warunki
realizacji, w tym uczestników oraz sposób osi¹gniêcia celów i rezultatów;
+ projekt musi mieæ konkretny, godny naladowania
i rozpoznawalny wk³ad w realizacjê wspólnego

interesu Wspólnoty w zakresie ochrony rodowiska;
korzyci uzyskane po zrealizowaniu projektu nie
mog¹ ograniczaæ siê do pañstwa cz³onkowskiego lub
pañstw cz³onkowskich realizuj¹cych projekt, lecz
musz¹ obejmowaæ ca³¹ Wspólnotê;
+ pomoc jest konieczna dla realizacji projektu, który
musi wi¹zaæ siê z wysokim ryzykiem powodzenia;
+ projekt musi mieæ istotny pozytywny wp³yw na
rodowisko.
Oceniaj¹c zgodnoæ rodka pomocy z regu³ami
wspólnego rynku, Komisja Europejska zestawia pozytywny wp³yw rodka pomocy z negatywnymi skutkami
ubocznymi, takimi jak zak³ócenia wymiany handlowej
i konkurencji. W analizie tej stosuje metodê testu
bilansuj¹cego.

Ramka 2
Struktura testu bilansuj¹cego
1)

Czy pomoc jest przeznaczona na realizacjê precyzyjnie okrelonego celu bêd¹cego przedmiotem wspólnego zainteresowania, jakim
jest ochrona rodowiska? Na podstawie postanowieñ TWE zrównowa¿ony rozwój stanowi jeden z celów UE, co oznacza
uwzglêdnianie ochrony rodowiska we wszystkich inicjatywach i politykach wspólnotowych.
Najczêciej spotykana zawodnoæ rynku w kontekcie ochrony rodowiska wi¹¿e siê z negatywnymi skutkami zewnêtrznymi
funkcjonowania przedsiêbiorstwa dla otoczenia, w tym spo³eczeñstwa. Przedsiêbiorstwa nie s¹ zachêcane do uwzglêdniania
negatywnych skutków swojej dzia³alnoci produkcyjnej przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu konkretnej technologii
produkcyjnej i o poziomie produkcji. W konsekwencji, oprócz wprowadzenia odpowiednich przepisów, pañstwa cz³onkowskie mog¹
stosowaæ pomoc publiczn¹ jako zachêtê do spe³niania surowszych norm ochrony rodowiska ni¿ to wynika z prawa wspólnotowego.

2)

Czy planowana pomoc publiczna jest w³aciwym instrumentem usuwania zawodnoci rynku?
Wed³ug wytycznych wspólnotowych zasada zanieczyszczaj¹cy p³aci jest wci¹¿ g³ówn¹ zasad¹ w dziedzinie ochrony rodowiska
a jej przestrzeganie powinno gwarantowaæ brak negatywnych skutków zewnêtrznych. Pomoc publiczna jest zatem drugim kolejnym,
najlepszym rozwi¹zaniem (second best).
a) czy pomoc pañstwa jest odpowiednim instrumentem polityki?
Pomoc pañstwa, choæ nie rozwi¹zuje wszystkich problemów (trudnoci z oszacowaniem kosztów zanieczyszczeñ, szczególnie
zewnêtrznych, ró¿nice w elastycznoci cenowej poszczególnych dóbr, znaczne ró¿nice w kosztach zanieczyszczeñ, ewentualne
trudnoci wynikaj¹ce z koniecznoci uwzglêdnienia nag³ego wzrostu cen towarów spowodowanego uwzglêdnieniem kosztów
rodowiskowych) mo¿e byæ zachêt¹ dla przedsiêbiorstwa do prowadzenia nieobowi¹zkowych dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska.
Bez pomocy publicznej nie zosta³yby one podjête przez przedsiêbiorstwa.
b) czy istnieje efekt zachêty, to jest czy pomoc powoduje zmianê zachowania przedsiêbiorstw?
Inwestycje podnosz¹ce poziom ochrony rodowiska mog¹ przyczyniaæ siê do zwiêkszenia dochodów lub obni¿enia kosztów
przedsiêbiorstwa. W zwi¹zku z powy¿szym efekt zachêty jest okrelany w drodze analizy scenariusza alternatywnego, w którym
porównuje siê stopieñ nasilenia po¿¹danych dzia³añ przy za³o¿eniu udzielenia i nieudzielenia pomocy. Sprostanie obowi¹zkowym
normom wspólnotowym mo¿e wymagaæ nowych inwestycji. Zatem pomoc pañstwa, wspó³finansuj¹ca projekty, których celem jest
spe³nianie obowi¹zkowych norm unijnych, które ju¿ wesz³y w ¿ycie, nie jest uzasadniona.
c) czy pomoc jest udzielana we w³aciwej wysokoci, to jest czy taka sama zmiana zachowania by³aby mo¿liwa przy mniejszej
pomocy?
Dopuszczalna jest taka wysokoæ pomocy poni¿ej której nie uda³oby siê osi¹gn¹æ za³o¿onego wyniku.

3)

Czy naruszenie zasad konkurencji i negatywny wp³yw na wymianê handlow¹ ograniczono w takim stopniu, aby ogólny bilans
pomocy by³ pozytywny?
Ryzyko nadmiernego zak³ócenia konkurencji jest zwykle ograniczone, je¿eli rodki pomocy pañstwa s¹ w³aciwie przydzielane
i jedynie równowa¿¹ rzeczywiste koszty dostosowawcze zwi¹zane z wy¿szym poziomem ochrony rodowiska. St¹d te¿
niedopuszczalna jest pomoc utrzymuj¹ca na rynku nieefektywnych przedsiêbiorców, zniekszta³caj¹ca system zachêt wynikaj¹cych
z funkcjonowania rynku, ograniczaj¹ca konkurencjê lub te¿ przyczyniaj¹ca siê do sztucznego przesuniêcia przep³ywów handlowych
lub zmian lokalizacji produkcji.

Wspólnoty Europejskie Nr 3 (190) 2008

47

Rodzaje dopuszczalnej pomocy publicznej
W wytycznych Komisja przewidzia³a wiele rodzajów
dopuszczalnej pomocy na rzecz ochrony rodowiska.
Pomoc ma umo¿liwiæ:
+ spe³nianie surowszych wymogów ni¿ normy wspólnotowe lub poprawê poziomu ochrony rodowiska
w przypadku braku norm wspólnotowych,
+ zakup nowych, ekologicznych rodków transportu,
+ wczeniejsze dostosowanie do nieobowi¹zuj¹cych
jeszcze norm wspólnotowych,
+ badania rodowiska,
+ oszczêdzanie energii,
+ wspieranie produkcji energii ze róde³ odnawialnych,
+ kogeneracjê,
+ efektywne energetycznie ciep³ownictwo komunalne,
+ poprawê gospodarki odpadami,
+ rekultywacjê zanieczyszczonych terenów,
+ realokacjê przedsiêbiorstw,
+ wsparcie programów handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych.
Wsparcie projektów spe³niaj¹cych surowsze wymogi
ni¿ normy wspólnotowe lub podnosz¹cych poziom
ochrony rodowiska w przypadku braku norm wspólnotowych7. Stosowanie bardziej restrykcyjnych, ni¿ obowi¹zuj¹ce, norm rodowiskowych najczêciej oznacza
dodatkowe koszty. Aby zachêciæ przedsiêbiorców do
takich dzia³añ, dopuszcza siê zachêty w formie wsparcia
publicznego, ze szczególnym uwzglêdnieniem projektów innowacyjnych pod wzglêdem ekologicznym. Takie
podejcie ogranicza wzrost ryzyka, wynikaj¹cego z innowacyjnego charakteru projektu, a równoczenie stanowi zachêtê dla przedsiêbiorcy do podjêcia dzia³añ
proekologicznych.
Wytyczne wspólnotowe dopuszczaj¹ tego rodzaju
pomoc pod warunkiem, ¿e inwestycja spowoduje podniesienie poziomu ochrony rodowiska:
+ poprzez spe³nienie wymogów surowszych ni¿ obowi¹zuj¹ce normy wspólnotowe, niezale¿nie od obowi¹zuj¹cych norm krajowych, bardziej rygorystycznych ni¿ normy wspólnotowe;
+ w przypadku braku norm wspólnotowych8.
Nie jest zatem dopuszczalne publiczne wsparcie
przedsiêbiorców, które pomaga spe³niæ obowi¹zuj¹ce
normy. Takie dzia³anie stanowi³oby znaczne zniekszta³cenie konkurencji, gdy¿ inni przedsiêbiorcy musieli
ponieæ koszty dostosowania do obowi¹zuj¹cych regulacji rodowiskowych bez jakiegokolwiek wsparcia ze
strony pañstwa.
Intensywnoæ pomocy udzielanej du¿ym przedsiêbiorcom nie mo¿e przekroczyæ 50% kosztów kwalifikowanych (istnieje mo¿liwoæ podwy¿szenia pu³apu dla
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw - MSP). Wy¿sza intensywnoæ pomocy jest dopuszczalna w przypadku realizacji inwestycji ekologicznych w charakterze inno48

wacyjnym, czyli maj¹cych element nowoci lub istotnego udoskonalenia w stosunku do obecnego stanu.
W takiej sytuacji konieczne jest precyzyjne opisanie
innowacji oraz jej porównanie z najnowszymi procesami lub technikami organizacji stosowanymi przez inne
przedsiêbiorstwa bran¿y. Oczekiwane korzyci dla rodowiska musz¹ byæ znacznie wiêksze ni¿ udoskonalenie
techniczne w porównywalnych obszarach dzia³alnoci.
Ponadto innowacyjny charakter powinien byæ zwi¹zany
z okrelonym stopniem ryzyka technologicznego, rynkowego i finansowego, wy¿szego od ryzyka zwi¹zanego
z porównywalnymi projektami nieinnowacyjnymi (patrz
tabela 1). Podwy¿szenie pu³apu dopuszczalnej pomocy
do 100% kosztów kwalifikowanych mo¿e byæ zastosowane wy³¹cznie przy korzystaniu z procedur przetargowych.
Do kosztów kwalifikowanych, które stanowi¹ podstawê obliczania pomocy zalicza siê:
+ w przypadku dostosowywania siê do norm krajowych, gdy nie ma norm wspólnotowych  dodatkowe koszty inwestycji niezbêdnych do osi¹gniêcia
poziomu ochrony rodowiska zgodnie z normami
krajowymi,
+ w przypadku dostosowania siê do norm krajowych
bardziej restrykcyjnych ni¿ wspólnotowe lub zapewnienia wy¿szego poziomu ochrony rodowiska ni¿ to
wynika z norm unijnych  dodatkowe koszty inwestycji ponoszone w zwi¹zku z dostosowaniem do
obowi¹zuj¹cego prawa,
+ w przypadku braku norm  wszystkie koszty inwestycji.
Wsparcie zakupu nowych, ekologicznych rodków
transportu. Tego rodzaju wsparcie dopuszczalne jest,
jeli sk³ania przedsiêbiorców do nabywania takich rodków transportu. Koniecznoæ interwencji pañstwa wynika st¹d, ¿e transport jest jednym z g³ównych róde³
emisji gazów cieplarnianych (oko³o 30% emisji), py³ów,
NOx i SOx.
Zarówno warunki dopuszczalnoci pomocy, jak
równie¿ metodologia okrelania kosztów kwalifikowanych s¹ identyczne z warunkami obowi¹zuj¹cymi
przy udzielaniu wsparcia przedsiêbiorcom, realizuj¹cym
projekty spe³niaj¹ce surowsze normy lub te¿ poprawiaj¹cym stan ochrony rodowiska przy braku norm
unijnych. Pomoc na nabycie ekologicznych rodków
transportu jest dodatkowo dopuszczalna, gdy zakup ma
miejsce przed wejciem w ¿ycie nowych regulacji.
Wsparcie projektów dostosowuj¹cych do nieobowi¹zuj¹cych jeszcze norm wspólnotowych. Dopuszczalna
pomoc powinna zapewniæ du¿o szybsze i sprawniejsze
wdra¿anie norm wspólnotowych, które nie wesz³y
jeszcze w ¿ycie. St¹d te¿ dopuszcza siê wsparcie przedsiêbiorców, dostosowuj¹cych swoje zak³ady do nowych
norm pod warunkiem, ¿e inwestycja bêdzie zrealizowana przynajmniej rok przed wejciem w ¿ycie nowych
norm.
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Dopuszczalna intensywnoæ pomocy jest uzale¿niona od daty zakoñczenia inwestycji: nieco wy¿sza
w przypadku projektów realizowanych co najmniej
3 lata, za nieco ni¿sza w przypadku projektów oddanych do u¿ytku co najmniej rok przed terminem wejcia w ¿ycie nowych norm (tabela 1). Kosztami kwalifikowanymi s¹ dodatkowe koszty inwestycji niezbêdnych
do osi¹gniêcia poziomu ochrony rodowiska przekraczaj¹cego obowi¹zuj¹ce normy.
Wsparcie badañ rodowiska. Dopuszczalne jest
wsparcie firm prowadz¹cych badania zwi¹zane z inwestycjami, których celem jest osi¹gniêcie poziomu
ochrony rodowiska wy¿szego ni¿ normy wspólnotowe
lub poprawa poziomu ochrony rodowiska (jeli brak
norm wspólnotowych) oraz oszczêdzanie energii i produkcja energii odnawialnej. Pomoc w zasadzie nie mo¿e
przekroczyæ 50% kosztów kwalifikowanych, ale mo¿liwe jest podwy¿szenie jej udzia³u, gdy projekt realizuje
MSP (tabela 1).
Wsparcie projektów oszczêdzaj¹cych energiê. Nowe
wytyczne wspólnotowe przewiduj¹ mo¿liwoæ wspierania oszczêdzania energii poprzez pomoc inwestycyjn¹
i operacyjn¹. Powinna ona stanowiæ zachêtê do oszczêdzania energii i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. W tym przypadku maksymaln¹, dopuszczaln¹
intensywnoæ ustalono w wysokoci 60% kosztów
kwalifikowanych przy za³o¿eniu mo¿liwoci podwy¿szenia, jeli projekt realizuje MSP i jeli zastosowano
procedurê przetargow¹ (tabela 1). Koszty kwalifikowane
ograniczaj¹ siê do dodatkowych wydatków inwestycyjnych, niezbêdnych do osi¹gniêcia poziomu oszczêdnoci energii wy¿szego ni¿ wymagany prawem wspólnotowym.
Pomoc operacyjna na rzecz oszczêdzania energii jest
dopuszczalna w okresie nie d³u¿szym ni¿ 5 lat i stanowiæ
mo¿e jedynie rekompensatê dodatkowych kosztów
produkcji zwi¹zanych z inwestycj¹, z uwzglêdnieniem
korzyci wynikaj¹cych z oszczêdnoci energii. Intensywnoæ pomocy nie mo¿e przekroczyæ 50% kosztów
dodatkowych albo musi byæ zmniejszana w ci¹gu 5 lat
z poziomu 100% do zera.
Wsparcie projektów zwiêkszaj¹cych udzia³ energii ze
róde³ odnawialnych. Nowe wytyczne przewiduj¹ mo¿liwoæ wsparcia projektów zwiêkszaj¹cych udzia³ energii ze róde³ odnawialnych w ogólnej produkcji energii,
jeli nie ma obowi¹zkowych norm wspólnotowych
reguluj¹cych tê kwestiê.
Pomoc pañstwa jest dopuszczalna, jeli koszt produkcji energii ze róde³ odnawialnych przewy¿sza koszt
ze róde³ mniej przyjaznych rodowisku, np. konwencjonalnych. Wysoki koszt produkcji energii ze róde³ odnawialnych uniemo¿liwia przedsiêbiorstwom stosowanie
konkurencyjnych cen. Dziêki rozwojowi technologii
produkcji energii ze róde³ odnawialnych i stopniowo
rosn¹cej internalizacji skutków zewnêtrznych zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska, koszty produkcji w ostatnich latach wyrównuj¹ siê jednak, w zwi¹zku z czym
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Komisja uwa¿a, ¿e zmniejsza siê równie¿ koniecznoæ
pomocy. Ponadto pomoc pañstwa mo¿e stanowiæ
w³aciwy instrument tylko dla tych zastosowañ odnawialnych róde³ energii, które przynosz¹ korzyci
rodowisku i zrównowa¿onemu rozwojowi.
Przewiduje siê dwa rodzaje pomocy: inwestycyjn¹
i operacyjn¹. Intensywnoæ pomocy inwestycyjnej nie
mo¿e przekroczyæ 60% kosztów kwalifikowanych.
Istnieje mo¿liwoæ podwy¿szenia dopuszczalnych pu³apów, jeli projekt realizuje MSP i gdy zastosowano
procedurê przetargow¹ (tabela 1). Koszty kwalifikowane
obejmuj¹ tylko dodatkowe koszty inwestycji w porównaniu z tradycyjnymi systemami o takiej samej mocy
efektywnej produkcji energii.
Pomoc operacyjna mo¿e pokrywaæ ró¿nicê miêdzy
kosztami produkcji energii ze róde³ odnawialnych a jej
cen¹ rynkow¹. Przewidziano zatem dopuszczalnoæ
pomocy:
+ rekompensuj¹cej ró¿nicê pomiêdzy kosztami produkcji energii ze róde³ odnawialnych, w³¹cznie
z amortyzacj¹ dodatkowych inwestycji chroni¹cych
rodowisko a jej cen¹ rynkow¹,
+ przy wykorzystywaniu przez producentów mechanizmów rynkowych, takich jak certyfikaty energii
odnawialnej9 czy przetargi. Mechanizmy te pozwalaj¹ wszystkim producentom energii ze róde³ odnawialnych porednio korzystaæ z gwarantowanego
popytu na wytwarzan¹ przez nich energiê po cenie
wy¿szej ni¿ cena rynkowa energii z tradycyjnych
róde³. Cena zielonych certyfikatów nie jest ustalona
z góry, lecz zale¿y od poda¿y i popytu. Ponadto taka
pomoc powinna mieæ kluczowe znaczenie dla zapewnienia rentownoci odnawialnych róde³ energii, nie prowadziæ do nadmiernej rekompensaty oraz
nie zniechêcaæ producentów energii odnawialnej do
zwiêkszania konkurencyjnoci.
+ o stopniowo ograniczanej intensywnoci od 100%
do zera w ci¹gu 5 lat lub na sta³ym poziomie 50%
kosztów dodatkowych.
Wspieranie kogeneracji. Kogeneracja jest technologi¹
jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciep³a
o wy¿szej sprawnoci ni¿ zak³ady produkuj¹ce jedynie
energiê. Dopuszczalna jest pomoc inwestycyjna pod
warunkiem, ¿e:
+ sprawnoæ nowej jednostki kogeneracyjnej bêdzie
znacznie wy¿sza ni¿ zak³adu produkuj¹cego jedynie
energiê,
+ modernizacja istniej¹cej jednostki kogeneracyjnej
lub przekszta³cenie istniej¹cej jednostki produkcji
mocy w jednostkê kogeneracyjn¹ przyniesie zasadnicze oszczêdnoci zu¿ycia noników energii.
Udzia³ wsparcia w kosztach kwalifikowanych jest
taki sam, jak w projektach oszczêdzaj¹cych energiê
(tabela 1). Kosztami kwalifikowanymi s¹ dodatkowe
koszty budowy zak³adu kogeneracyjnego o wysokiej
sprawnoci w porównaniu z kosztami budowy inwestycji
referencyjnej.
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Warunki udzielania pomocy operacyjnej s¹ takie
same, jak wsparcia projektów zwiêkszaj¹cych udzia³
energii ze róde³ odnawialnych. Pomoc jest udzielana,
gdy:
+ koszty wytworzenia energii elektrycznej i ciep³a dla
odbiorców przekraczaj¹ ich cenê rynkow¹,
+ koszty produkcji jednej jednostki energii w zak³adzie
kogeneracyjnym przekraczaj¹ cenê rynkow¹ jednej
jednostki energii wyprodukowanej w sposób tradycyjny.
Wsparcie efektywnego energetycznie ciep³ownictwa
komunalnego. Pomoc inwestycyjna ma wspieraæ usuwanie negatywnych skutków zewnêtrznych, sk³aniaj¹c
do oszczêdzania energii. Ciep³ownictwo komunalne
mniej zanieczyszcza rodowisko i jest efektywniejsze
pod wzglêdem energetycznym zarówno w procesie produkcji, jak i dystrybucji ciep³a, ale dro¿sze ni¿ indywidualne systemy grzewcze.
Celem wspieranej inwestycji powinno byæ zatem:
+ doprowadzenie do zasadniczych oszczêdnoci
zu¿ycia noników energii poprzez po³¹czenie dzia³ania obejmuj¹cego produkcjê ciep³a (oraz  w przypadku kogeneracji  energii elektrycznej) i ni¿szych
kosztów jego dystrybucji;
+ wykorzystanie i dystrybucja ciep³a odpadowego dla
celów ciep³ownictwa komunalnego.
System obliczania intensywnoci pomocy jest podobny jak dla pomocy wspieraj¹cej oszczêdzanie energii,
z tym ¿e maksymalny poziom wsparcia udzielanego
poza procedurami przetargowymi nie powinien przekroczyæ 50% kosztów kwalifikowanych (tabela 1). Koszty
kwalifikowane obejmuj¹ tylko dodatkowe koszty, niezbêdne do realizacji inwestycji ciep³ownictwa komunalnego efektywnego energetycznie w porównaniu z inwestycj¹ referencyjn¹.
Wsparcie gospodarki odpadami ma zachêciæ przedsiêbiorstwa do w³aciwego pro-ekologicznego zarz¹dzania
wytwarzanymi przez przemys³ odpadami. Pomoc mo¿e
zostaæ przyznana zarówno producentowi odpadów,
jak i przedsiêbiorstwu zajmuj¹cemu siê zagospodarowaniem odpadów wytworzonych przez inne przedsiêbiorstwa lub ich recyklingiem i jest dopuszczalna, jeli:
+ inwestycja ma ograniczyæ zanieczyszczenia emitowane przez inne przedsiêbiorstwa i nie zwiêksza
zanieczyszczeñ emitowanych przez beneficjenta
pomocy;
+ nie zwalnia porednio zanieczyszczaj¹cych z odpowiedzialnoci spoczywaj¹cej na nich na mocy
prawa wspólnotowego lub z obci¹¿eñ, które s¹
normalnymi kosztami prowadzenia dzia³alnoci
przez zanieczyszczaj¹cych;
+ inwestycja wykracza poza aktualny stan techniki10
lub wykorzystuje tradycyjne technologie w innowacyjny sposób;
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+ w innym przypadku przetwarzane materia³y zosta³yby
usuniête lub przetworzone w sposób mniej przyjazny dla rodowiska;
+ inwestycja równoczenie zwiêksza popyt i zbieranie
odpadów.
Intensywnoæ takiej pomocy jest identyczna, jak
w przypadku wsparcia efektywnego energetycznie
ciep³ownictwa komunalnego bez uwzglêdnienia procedur przetargowych (tabela 1). Koszty kwalifikowane
obejmuj¹ tylko dodatkowe koszty realizacji inwestycji, w
wyniku której zostaj¹ zagospodarowane odpady, przy
czym inwestycj¹ referencyjn¹ jest zak³ad o takich samych zdolnociach produkcyjnych, niemaj¹cy w³aciwie zorganizowanej gospodarki odpadami.
Wsparcie rekultywacji terenów ska¿onych. Pomoc
inwestycyjna udzielana przedsiêbiorcom na rekultywacjê terenów ska¿onych ma zachêciæ przedsiêbiorstwa
do przeciwdzia³ania negatywnym skutkom zewnêtrznym, gdy nie mo¿na zidentyfikowaæ zanieczyszczaj¹cego i zmusiæ go do poniesienia kosztów naprawienia
szkód wyrz¹dzonych rodowisku. Szkody w rodowisku
obejmuj¹ pogorszenie jakoci gleby b¹d wód powierzchniowych lub gruntowych.
Pomoc na rekultywacjê zanieczyszczonych terenów
mo¿e siêgaæ 100% kosztów kwalifikowanych, które
stanowi¹ równowartoæ kosztów prac rekultywacyjnych
pomniejszonych o wzrost wartoci gruntu.
Wsparcie realokacji przedsiêbiorstw z przyczyn
zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska. Pomoc o charakterze
inwestycyjnym ma zachêciæ przedsiêbiorstwa wytwarzaj¹ce znaczne zanieczyszczenia do przeciwdzia³ania
negatywnym skutkom zewnêtrznym przez przeniesienie
w miejsce, w którym zanieczyszczenia bêd¹ mniej
szkodliwe dla rodowiska, co obni¿y koszty zewnêtrzne.
Zgodnie z zasad¹ ostro¿noci, dopuszczalne jest wsparcie dla przedsiêbiorstw o wysokim stopniu ryzyka11.
Wytyczne wspólnotowe precyzuj¹, ¿e musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
+ zmiana lokalizacji musi byæ podyktowana ochron¹
rodowiska lub wzglêdami prewencyjnymi oraz
nakazana decyzj¹ administracyjn¹ b¹d s¹dow¹
w³aciwego organu administracji publicznej lub te¿
uzgodniona miêdzy przedsiêbiorstwem i w³aciwym
organem administracji publicznej;
+ przedsiêbiorstwo musi spe³niaæ najsurowsze normy
ochrony rodowiska obowi¹zuj¹ce w regionie nowej
lokalizacji.
Intensywnoæ tego wsparcia jest taka sama jak
pomocy na rzecz efektywnego ciep³ownictwa komunalnego (tabela 1). Przy okrelaniu wysokoci kosztów
kwalifikowanych uwzglêdniane s¹ w szczególnoci:
dochód ze sprzeda¿y lub wynajmu/dzier¿awy opuszczonego zak³adu lub gruntu, rekompensata wyp³acona
w przypadku wyw³aszczenia oraz inne korzyci zwi¹zane z przeniesieniem zak³adu, w tym zw³aszcza korzyci wynikaj¹ce z usprawnienia, przy okazji przeWspólnoty Europejskie Nr 3 (190) 2008

niesienia, stosowanej technologii i zysków ksiêgowych
wynikaj¹cych z lepszego wykorzystania zdolnoci produkcyjnych zak³adu, a tak¿e inwestycje zwiêkszaj¹ce
zdolnoci produkcyjne. Z drugiej strony uwzglêdniane
s¹ koszty zakupu gruntu, budowy lub nabycia nowego
zak³adu o takich samych zdolnociach produkcyjnych
jak opuszczony, kary umowne na³o¿one na przedsiê-

biorstwo z tytu³u wypowiedzenia umowy najmu/dzier¿awy gruntów lub budynków.
Pomoc zwi¹zana z programami handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Wytyczne
wspólnotowe dopuszczaj¹ pomoc pañstwa przyznawan¹ w ramach programów handlu uprawnieniami
w celu wprowadzenia instrumentów opartych na zasa-

Tabela 1
Maksymalne poziomy intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej na ochronę środowiska
Przedsiębiorstwo
Cel pomocy

Spełnienie wymogów
surowszych niż normy
wspólnotowe lub
podwyższenie poziomu
ochrony środowiska
w przypadku braku
norm wspólnotowych
Badania środowiska
Wcześniejsze dostosowanie
do przyszłych norm
wspólnotowych
•
ponad 3 lata
•
1 rok do 3 lat
przed wejściem w życie
Gospodarowanie odpadami
Energia ze źródeł
odnawialnych
Oszczędzanie energii oraz
na instalacje ko generacyjne
Ciepłownictwo komunalne
z wykorzystaniem energii
ze źródeł tradycyjnych
Działania naprawcze
na terenach
zanieczyszczonych
Realokacja przedsiębiorstw

małe

średnie

duże

70 %

60%

50 %

Próg pomocy
indywidualnej
powodujący
obowiązek
powiadomienia
Komisji Europejskiej

70% w przypadku
80 % w przypadku
60% w przypadku
innowacji ekologicznych**) innowacji ekologicznych**) innowacji ekologicznych**)
100 % w przypadku
procedury przetargowej*)
70 %

100 % w przypadku
procedury przetargowej*)
60 %

100 % w przypadku
procedury przetargowej*)
50 %

25%
20%

20%
15%

15%
10%

70%
80%

60%
70%

50%
60%

100% w przypadku
procedury przetargowej*)
80%

100% w przypadku
procedury przetargowej*)
70%

100% w przypadku
procedury przetargowej*)
60%

100% w przypadku
procedury przetargowej*)
70%

100% w przypadku
procedury przetargowej*)
60%

100% w przypadku
procedury przetargowej*)
50%

100% w przypadku
procedury przetargowej*)

100% w przypadku
procedury przetargowej*)

100% w przypadku
procedury przetargowej*)

100%
70%

100%
60%

100%
50%

7,5 mln EUR dla
jednego
przedsiębiorstwa na
jeden projekt
inwestycyjny

*) Procedura przetargowa musi być niedyskryminacyjna i umożliwiać uczestnictwo wystarczającej liczbie przedsiębiorstw. Pomoc musi
być udzielona na podstawie oferty początkowej przedstawionej, przez oferenta z wykluczeniem późniejszych negocjacji.
**) Innowacje ekologiczne lub rozpoczęcie innowacyjnego projektu ekologicznego mogą być przesłanką do zwiększenia maksymalnego
dopuszczalnego udziału pomocy pod warunkiem istnienia:
• elementu nowości lub istotnego udoskonalenia w stosunku do stanu istniejącego w branży,
• znacznie większych korzyści dla środowiska niż udoskonalenia wynikające z ogólnego rozwoju techniki w porównywalnych
obszarach działalności,
• wyższego ryzyka technologicznego, rynkowego i finansowego niż w projektach nieinnowacyjnych.
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dach rynkowych, np. przyznawanie przez pañstwo
uprawnieñ i ulg poni¿ej ich wartoci rynkowej.
W zwi¹zku z powy¿szym przewidziano nastêpuj¹ce
warunki umo¿liwiaj¹ce wspieranie przedsiêbiorców:
+ programy handlu uprawnieniami musz¹ umo¿liwiaæ
osi¹ganie celów w zakresie ochrony rodowiska
wykraczaj¹cych poza mo¿liwe do osi¹gniêcia na
podstawie obowi¹zuj¹cych norm wspólnotowych;
+ przydzia³ uprawnieñ musi odbywaæ siê w sposób
przejrzysty, na podstawie obiektywnych kryteriów
i danych o najwy¿szej mo¿liwej jakoci, a przyznana
ka¿demu przedsiêbiorstwu ca³kowita iloæ uprawnieñ lub zezwoleñ do emisji poni¿ej ich wartoci
rynkowej nie mo¿e przekraczaæ przewidywanego
zapotrzebowania przedsiêbiorstwa oszacowanego
przy braku programu handlu uprawnieniami;
+ metoda przydzia³u uprawnieñ nie mo¿e faworyzowaæ okrelonych przedsiêbiorstw lub bran¿, chyba
¿e jest to uzasadnione logik¹ ekologiczn¹ programu,
lub gdy takie zasady s¹ niezbêdne dla zachowania
zgodnoci programu z innymi elementami polityki
ochrony rodowiska;
+ nowe podmioty zasadniczo nie otrzymuj¹ uprawnieñ ani zezwoleñ na korzystniejszych warunkach
ni¿ istniej¹ce przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na tych
samych rynkach. Przyznawanie wiêkszej liczby
uprawnieñ istniej¹cym instalacjom w porównaniu
z nowymi podmiotami nie powinno powodowaæ
nadmiernych barier wejcia na rynek.
Wed³ug wytycznych beneficjenci musz¹ byæ wybierani na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów.
Pomoc w formie ulg lub zwolnieñ z op³at za u¿ytkowanie rodowiska mo¿e byæ równie¿ dopuszczona na
mocy wytycznych, jeli przyczynia siê co najmniej
porednio do poprawy poziomu ochrony rodowiska.
Komisja zastrzeg³a, ¿e uzna takie wsparcie za dopuszczalne, jeli projektowana pomoc jest konieczna, co
oznacza, ¿e:
+ beneficjenci musz¹ byæ wybierani w oparciu o obiektywne i przejrzyste kryteria,
+ op³ata za wykorzystywanie rodowiska musi prowadziæ do znacznego wzrostu kosztów produkcji dla
przedsiêbiorców, którego nie mo¿na przerzuciæ na
konsumentów bez istotnego ograniczenia sprzeda¿y
oraz proporcjonalna, co oznacza ¿e w programie
pomocy ustala siê kryteria, zgodnie z którymi ka¿dy
beneficjent p³aci tak¹ czêæ stawki op³aty, która
zasadniczo odpowiada wp³ywowi jego funkcjonowania na rodowisko,
+ beneficjenci pomocy p³ac¹ co najmniej 20% op³aty,
chyba ¿e ni¿sz¹ stawkê mo¿na uzasadniæ ograniczonym zak³óceniem konkurencji,
+ zwolnienia lub ulgi s¹ uzale¿nione od zawarcia
umów na rzecz ochrony rodowiska pomiêdzy danym pañstwem cz³onkowskim a przedsiêbiorstwami
lub zwi¹zkami przedsiêbiorstw.
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Wytyczne wspólnotowe przewiduj¹, ¿e przedstawion¹ wy¿ej pomoc mo¿na ³¹czyæ z inn¹ pomoc¹,
w tym pomoc¹ bagateln¹ (de minimis) w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikowanych, jeli skutkiem
kumulacji wsparcia nie bêdzie przekroczenie okrelonych w przepisach wspólnotowych pu³apów intensywnoci.

OOO
Bior¹c pod uwagê nowe wytyczne dotycz¹ce pomocy publicznej na rzecz ochrony rodowiska mo¿na
zauwa¿yæ pog³êbienie tendencji zarysowanych w dotychczasowych wytycznych wspierania dzia³añ na rzecz
poprawy efektywnoci energetycznej. Wydaje siê, ¿e
obecna polityka UE w sprawie rodowiska podporz¹dkowana jest kwestii zmian klimatycznych. Eksperci
zwracaj¹ jednak uwagê, ¿e w Polsce problem ten ma
znaczenie drugorzêdne. Najistotniejsze problemy rodowiskowe w Polsce, tj. jakoæ wód i powietrza, zosta³y
w pañstwach starej UE rozwi¹zane w latach 70. i 80.
Powielanie przez Polskê priorytetów UE nie musi byæ
zawsze racjonalne12.

1 Dr Adam A. Ambroziak, adiunkt w Katedrze Integracji Europejskiej im. J. Monneta w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie.
2 Szerzej patrz A. A. Ambroziak, E. Kaliszuk (2004), Pomoc
publiczna na cele ochrony rodowiska w Polsce, s. 200-207 (w:)
Polska w Unii Europejskiej, IKCHZ Warszawa.
3

Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy pañstwa na
ochronê rodowiska, DzUrz UE C 82, 1.4.2008.
4 Szerzej na temat przyjêtego wówczas tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego patrz: D. Michalski, Rynek emisji instrumentem walki ze zmianami klimatu, w tym numerze Wspólnot
Europejskich.
5 Internalizacja kosztów oznacza, ¿e koszty poniesione na cele
ochrony rodowiska na wszystkich etapach procesu gospodarczego powinny byæ ujête w kosztach produkcji i znaleæ
odzwierciedlenie w cenach. Ujawnienie prawdziwych kosztów
ochrony rodowiska wszystkim stronom powinno doprowadziæ do
równowagi miêdzy wymogami rozwoju gospodarczego a rodowiskiem naturalnym.
6

Por. Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy pañstwa na
ochronê rodowiska (2001/C 37/03), wytyczne wspólnotowe
w sprawie pomocy pañstwa na ochronê rodowiska (2008/C 82/01),
informacja prasowa DG COMP nr MEMO/08/31, 23.01.2008.
7

Za normy uwa¿a siê tylko normy na³o¿one przez prawodawstwo wspólnotowe bezporednio na przedsiêbiorstwa. W kontekcie wytycznych, obowi¹zków na³o¿onych na pañstwa cz³onkowskie nie uznaje siê za normy.
8

Nie chodzi jednak o sytuacjê, kiedy normy wspólnotowe s¹
ju¿ przyjête, ale nie obowi¹zuj¹ jeszcze w pañstwach cz³onkowskich.
9 Certyfikaty energii odnawialnej s¹ przyznawane za ka¿d¹
MWh wytworzon¹ w kwalifikowanych odnawialnych ród³ach
energii. Poza pe³nieniem funkcji wiadectwa pochodzenia,
certyfikat jest jednoczenie samoistnym nonikiem wartoci zwi¹zanej z premi¹ ekologiczn¹, obok ceny za energiê fizyczn¹
wprowadzon¹ do sieci.
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10

Aktualny stan techniki oznacza proces, w ramach którego
u¿ycie odpadu do wytworzenia produktu koñcowego jest normaln¹, op³acaln¹ praktyk¹.

12

Patrz szerzej: T. ¯ylicz, (...) Wyzwania ekologiczne Strategii

Lizboñskiej, Polskie Forum Strategii Lizboñskiej, http://www.pfsl.pl

11 Zgodnie z dyrektyw¹ Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r.
w sprawie kontroli niebezpieczeñstwa powa¿nych awarii zwi¹zanych z substancjami niebezpiecznymi.
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WA¯NE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
CO NOWEGO W PRAWIE WSPÓLNOTOWYM I DOKUMENTACH KE?
BADANIA I INNOWACJE
1. Zalecenie Komisji z 7 lutego 2008 r. w sprawie
kodeksu postêpowania dotycz¹cego odpowiedzialnego prowadzenia badañ w dziedzinie nanonauk
i nanotechnologii (2008/345/WE) (DzUrz UE L 116
z 30.04.2008).
2. Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 521/2008 z 30 maja
2008 r. ustanawiaj¹ce wspólne przedsiêbiorstwo na
rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii
wodorowych (DzUrz UE L 153 z 12.06.2008).
3. Zalecenie Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r.
w sprawie zarz¹dzania w³asnoci¹ intelektualn¹
w ramach dzia³añ zwi¹zanych z transferem wiedzy
oraz Kodeks postêpowania dla uczelni wy¿szych
i innych publicznych instytucji badawczych
(2008/416/WE) (DzUrz UE L 146 z 5.06.2008).
4. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. Rozwój kariery i zwiêkszona mobilnoæ:
europejskie partnerstwo na rzecz naukowców
(KOM(2008) 317, wersja ostateczna, Bruksela,
23.05.2008).
BEZPIECZEÑSTWO ¯YWNOCI
5. Rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z 18 kwietnia 2008 r. ustanawiaj¹ce przepisy wykonawcze
w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia
na stosowanie owiadczeñ zdrowotnych zgodnie
z art. 15 rozporz¹dzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (DzUrz UE L 109
z 19.04.2008).
C£A
6. Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 450/2008 z 23 kwietnia 2008 r. ustanawiaj¹ce wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (DzUrz UE L 145 z 4.06.2008).
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EDUKACJA, KSZTA£CENIE, M£ODZIE¯
7. Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 452/2008 z 23 kwietnia 2008 r. dotycz¹ce
tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji
i uczenia siê przez ca³e ¿ycie (DzUrz UE L 145
z 4.06.2008).
ENERGIA
8. Decyzja Rady z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie
przyjêcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Wêgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotycz¹cych tego programu (2008/376/WE)
(DzUrz UE L 130 z 20.05.2008).
9. Sprawozdanie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. Postêpy w tworzeniu wewnêtrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej (KOM(2008)
192, wersja ostateczna, Bruksela, 15.04.2008).
10. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. Bezpieczeñstwo j¹drowe oraz ochrona
materia³ów i instalacji j¹drowych jako problem
miêdzynarodowy (KOM(2008) 312, wersja ostateczna, Bruksela, 22.05.2008).
HANDEL ZEWNÊTRZNY
11. Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 388/2008 z 29 kwietnia 2008 r. rozszerzaj¹ce ostateczne c³o antydumpingowe, na³o¿one rozporz¹dzeniem (WE)
nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów
obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodz¹cego
z Chiñskiej Republiki Ludowej na przywóz tego
samego produktu wysy³anego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zg³oszonego lub niezg³oszonego jako pochodz¹cy ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau (DzUrz UE L 117
z 1.05.2008).
12. Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 396/2008 z 29 kwietnia 2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (WE)
nr 397/2004 nak³adaj¹ce ostateczne c³o antydumpingowe na przywóz bawe³nianej bielizny pocielowej pochodz¹cej z Pakistanu (DzUrz UE L 118
z 6.05.2008).
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