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Abstract
The aim of the article is to present the thesis, according to which legislative
proposals that are included in the Clean Energy for All Europeans package
(the so-called „Winter Package”) significantly affects Member States’ right
to pursue their own energy policy. Key provisions of the proposed legislation,
especially those included in the proposed Energy Market Regulation: additional requirements for the national capacity markets (European adequacy
assessment, emissions performance standard) and the establishment of the
Regional Operational Centres, would transfer some of Member States’ competences necessary to to ensure energy security to the EU-level. At the same
time, the additional EU-level competences are not accompanied by clear liability rules and cost sharing methodology during possible system crises.
Therefore, some of the regulatory solutions in the Winter Package may be
regarded as inconsistent with the Treaty on the Functioning of the European
Union.
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1 Niniejszy tekst został opublikowany w „Materiałach konferencyjnych REE 2017” oraz na portalu CIRE.pl, 11 maja 2017 roku.
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30 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała pakiet legislacyjny pod nazwą
„Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, (dalej: „Pakiet Zimowy”). Pakiet
Zimowy jest w szczególności wypełnieniem wytycznych politycznych wyznaczonych
w konkluzjach Rady Europejskiej w październiku 2014 roku (tzw. Pakiet 2030) [1] oraz
strategii unii energetycznej, opublikowanej przez Komisję Europejską na początku 2015
roku [2]. Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej ambitnych unijnych pakietów legislacyjnych w obszarze energetyki, zarówno pod względem zakresu, jak i objętości – opublikowane dokumenty obejmują ponad 1000 stron dokumentów legislacyjnych oraz ok.
3000 stron dokumentów towarzyszących (oceny skutków regulacji, analizy, raporty).
Komunikat prasowy towarzyszący Pakietowi Zimowemu podkreślał, że opublikowanym propozycjom legislacyjnym przyświecają trzy główne cele: „efektywność energetyczna jako priorytet, osiągnięcie pozycji lidera na polu energii odnawialnej oraz zadbanie o to, aby konsumenci byli traktowani uczciwie” [3]. Można jednakże wykazać, że te
- niewątpliwie szczytne - cele mają być realizowane poprzez dalsze zwiększanie roli polityki europejskiej kosztem swobodnego działania państw członkowskich w polityce
energetycznej. Jeśli proponowane rozwiązania zostaną przyjęte w obecnie dyskutowanym kształcie, to traktatowa swoboda kształtowania miksu energetycznego przez państwa członkowskie zostanie pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia prawnego, a krajowe
polityki energetyczne przestaną funkcjonować.
Struktura Pakietu Zimowego
oraz jego umiejscowienie w ramach polityki energetycznej Unii Europejskiej
Pakiet Zimowy należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami politycznymi i wnioskami legislacyjnymi, opublikowanymi w ciągu ostatnich 2-3 lat. Na poziomie politycznym wyróżnić tu można przede wszystkim konkluzje Rady Europejskiej z 20 października 2014 roku oraz konkluzje Rady Europejskiej z 20 marca 2015 roku [4] przyjmujące
Strategię Unii Energetycznej. Powyższe deklaracje polityczne (konkluzje mają status
prawnie niewiążącego soft-law) są realizowane poprzez wnioski legislacyjne, z których
najistotniejsze to: propozycja rewizji Dyrektywy ETS [5], propozycje w zakresie nonETS [6] oraz właśnie Pakiet Zimowy.
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Ramy polityki klimatyczno-energetycznej zostały określone w 2014 roku poprzez
trzy główne cele (podkreślenia własne):
1. Wiążący cel unijny zakładający ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do
roku 2030 o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990, przekładający się na redukcję emisji do 2030 r. przez sektory objęte unijnym systemem
handlu uprawnieniami do emisji (ETS) i nieobjęte tym systemem wynoszącą, odpowiednio, 43% i 30% w stosunku do roku 2005.
2. Wiążący cel unijny zakładający osiągnięcie co najmniej 27% energii odnawialnej
w zużyciu energii finalnej w 2030 roku.
3. Indykatywny cel unijny osiągnięcia co najmniej 27-procentowej poprawy efektywności energetycznej w 2030 r. w stosunku do business as usual.
Z kolei Strategia Unii Energetycznej, zaproponowana przez Komisję Europejską, jest
dokumentem szerszym i obejmuje pięć priorytetów:
1. Bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie, rozumiany jako dążenie do uodpornienia UE na zewnętrzne kryzysy energetyczne oraz zmniejszenia
jej zależności od konkretnych paliw, dostawców i tras dostaw, a w szczególności
mający dać przejrzystość co do dostaw gazu – zwłaszcza od państw spoza UE.
2. Wewnętrzny rynek energii, rozumiany jako lepsze połączenia międzysystemowe, pełne wdrożenie i egzekwowanie obecnych przepisów energetycznych,
lepsza współpraca państw członkowskich w kształtowaniu polityk energetycznych, a dla obywateli – łatwiejszy wybór dostawców energii.
3. Efektywność energetyczną – w szczególności poprawę efektywności energetycznej w budownictwie (zwłaszcza dzięki lepszym systemom ogrzewania i chłodzenia) oraz w transporcie
4. Dekarbonizację gospodarki – jako nawiązanie do celów z października 2014
roku; realizowaną głównie poprzez inwestycje w technologie niskoemisyjne. Według strategii Unia miałaby stać się światowym liderem energii odnawialnej.
5. Badania naukowe, innowacje i konkurencyjność – UE powinna w szczególności wieść prym w technologii inteligentnych sieci energetycznych i inteligentnych domów, w transporcie ekologicznym, w czystych paliwach kopalnych oraz
w najbezpieczniejszej na świecie energetyce jądrowej.
Osiem głównych propozycji legislacyjnych zawartych w Pakiecie Zimowym można natomiast pogrupować następująco:
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Rynek energii elektrycznej i odbiorcy

1. Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej [7], dalej: rozporządzenie rynkowe.
2. Projekt zmiany dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej [8].
3. Projekt zmiany rozporządzenia ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds.
Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) [9].
4. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń
w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE [10] (Risk
preparedness regulation).
Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej

5. Projekt zmiany dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych [11], dalej: Dyrektywa RED II.
6. Projekt zmiany dyrektywy o efektywności energetycznej [12].
7. Projekt zmiany dyrektywy w sprawie efekt. energ. budynków [13].
System zarządzania Unią Energetyczną

8. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zarządzania Unią Energetyczną [14],
dalej: rozporządzenie Governance.
Rys. 1. Najważniejsze powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami Pakietu Zimowego, a dokumentami z poziomu politycznego
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Najważniejsze problemy z punktu widzenia swobody kształtowania
krajowych polityk energetycznych
Z punktu widzenia suwerenności energetycznej państw członkowskich na szczególną
uwagę zasługują przede wszystkim: rozporządzenie rynkowe, dyrektywa RED II oraz
rozporządzenie Governance. Artykuł 192 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
traktujący o polityce w obszarze środowiska, jak i art. 194 dotyczący polityki energetycznej dają bowiem państwom członkowskim prawo do m.in. „wyboru między różnymi
źródłami energii” i określania „ogólnej struktury zaopatrzenia w energię”. Po lekturze
niektórych wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej pojawia się pytanie, na ile
przekraczają one granicę wyznaczoną przez Traktat (a jednocześnie – czy granica ta jest
zaznaczona wystarczająco precyzyjnie).
Rozporządzenie w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej
Niewątpliwie najszerzej komentowanym elementem Pakietu Zimowego, nie tylko ze
względu na treść, ale także na zupełnie nieprzejrzysty sposób wprowadzenia (w ostatniej
chwili przed publikacją, bez uwzględnienia w jakichkolwiek analizach i ocenach wpływu
regulacji) jest ustanowienie w rozporządzeniu rynkowym limitu emisyjności dla źródeł
mogących korzystać z rynku mocy. W artykule 23 ust. 5 rozporządzenia rynkowego
Komisja Europejska zaproponowała, aby w rynku mocy mogły uczestniczyć tylko źródła o emisyjności CO2 poniżej 550 kg/MWh. Dodatkowo, we wniosku legislacyjnym
przewidziano jedynie pięcioletni okres przejściowy (od dnia wejścia w życie rozporządzenia, co może mieć miejsce przypuszczalnie jeszcze w 2018 r. ) dla źródeł istniejących.
Taki przepis eliminuje wszystkie elektrownie węglowe z uczestnictwa w rynku mocy
i stoi w oczywistej (choć nie dla wszystkich!) sprzeczności z zapisaną w Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej swobodą wyboru miksu energetycznego, a także
z wielokrotnie przywoływaną przez Komisję Europejską zasadą neutralności technologicznej.
Zgodnie ze wstępnym stanowiskiem EURELECTRIC wiele firm energetycznych
(nie tylko polskich) jest przeciwna temu rozwiązaniu. Co prawda powody tego sprzeciwu są zróżnicowane – od podejścia pryncypialnego, opartego o przekonanie, że regulacje dotyczące rynku mocy powinny być neutralne technologicznie i mieć za zadanie
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jedynie zapewniać wystarczalność mocy (zasada „jedna regulacja do jednego problemu”), poprzez dość zaskakującą argumentację, wskazującą, iż takie rozwiązanie zbyt
szybko wyeliminuje z rynku energii źródła węglowe, przez co spadnie cena CO2 (a więc
i cena energii). Ten drugi kierunek wskazuje wyraźnie, iż względy ekonomiczne są dla
europejskich firm energetycznych dużo istotniejsze, niż przyspieszenie redukcji emisji
CO2. Z kolei wielu interesariuszy po stronie politycznej jest zdania, iż propozycja takiego zapisu jest ze wszech miar uzasadniona, gdyż rynki mocy nie mogą być „metodą
subsydiowania węgla”.
W chwili obecnej, mimo istotnych wątpliwości (m.in. brak zgodności z zasadą pomocniczości i proporcjonalności) dotyczących wprowadzenia komentowanego przepisu, należy założyć, że istnieje ryzyko, iż nie będzie możliwe całkowite jego wyeliminowanie. Należy raczej spodziewać się na tym etapie pewnego rodzaju „kompromisu” (np.
limit emisyjności pozostanie „tylko” dla mocy nowych, dla których finalna decyzja inwestycyjna zostanie podjęta po wejściu w życie rozporządzenia). Jeśli nie udałoby się
dojść do satysfakcjonującego kompromisu w trakcie procesu legislacyjnego, prawdopodobne jest w ostateczności podjęcie kroków prawnych, w tym nawet zaskarżenie rozporządzenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Limit emisyjności dla źródeł uczestniczących w rynkach mocy, mimo iż najbardziej
„medialny”, nie jest jednakże jedynym elementem rozporządzenia, który z punktu widzenia suwerenności energetycznej budzi poważne wątpliwości. Bardzo istotne są także
przepisy uzależniające możliwość wprowadzenia rynku mocy wprowadzenia od szeregu
dodatkowych warunków (art. 18-23 rozporządzenia).
Przede wszystkim, Komisja narzuca państwom członkowskim konieczność stosowania tzw. analizy wystarczalności zasobów (ang. generation adequacy) na poziomie
europejskim, a nie krajowym, przeprowadzanej przez Europejską Sieć Operatorów
Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ang. European Network of Transmission
System Operators for Electricity – ENTSO-E). Przy takiej analizie należy wziąć pod uwagę,
m.in. to w jakim stopniu źródła zagraniczne (poprzez interkonektory) mogą przyczynić
się do zapewnienia wystarczalności mocy dla pokrycia perspektywicznego zapotrzebowania.
Takim podejściem Komisja eliminuje dotychczasową zasadę, zgodnie z którą każde
państwo członkowskie dbało o wystarczalność zasobów w obrębie własnych granic
– wymuszając niejako rezygnację z suwerenności energetycznej państw członkowskich.
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Dość oczywistą konsekwencją takiego podejścia jest zapisany w art. 21 projektu rozporządzenia wymóg, aby w krajowych rynkach mocy mogły na tych samych zasadach co
moce krajowe, uczestniczyć moce zagraniczne („pod warunkiem że istnieje połączenie
sieciowe między tym państwem członkowskim a obszarem rynkowym stosującym dany
mechanizm”).
Dla uzasadnienia swojej propozycji Komisja zleciła analizę [16], która wykazała, iż
przy takim skoordynowanym podejściu do planowania zdolności wytwórczych Unia
Europejska jako całość może zmniejszyć swoje zapotrzebowanie na dodatkową moc
w wysokości 80 GW, co oznacza oszczędności w nakładach inwestycyjnych w wysokości
4,8 mld EUR/rok. Wg tej analizy Polska należy do krajów o najwyższym potencjale
oszczędności – aż 5,77 GW nowych mocy wytwórczych nie będzie potrzebnych w przypadku podejścia europejskiego.
Tabela 1. Prognozowane oszczędności w konieczności budowy nowych mocy wytwórczych w 10 krajach UE
o największym potencjale oszczędności – na podstawie [16]

Kraj

Potencjalna oszczędność, GW

Niemcy

14,1

Francja

10,2

Holandia

6,84

Włochy

6,06

Polska

5,77

Szwecja

5,56

Wielka Brytania

4,27

Austria

2,79

Finlandia

2,75

Grecja

2,69

Komisja Europejska proponuje, aby w przypadku, gdy analiza europejska nie wykazała
problemu z wystarczalnością, rynek mocy nie będzie mógł zostać wprowadzony.
W przeciwnym razie, przed ewentualnym wprowadzeniem rynku mocy narzuca konieczność podjęcia działań, które mogą – w opinii Komisji – problem zmniejszyć, lub
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wręcz wyeliminować – przede wszystkim chodzi o zniesienie limitów cenowych na
rynku energii i umożliwienie stosowania cen odzwierciedlających niedobór (ang. scarcity
pricing), ale także rozwijanie połączeń wzajemnych, magazynowania energii, reakcji
strony popytowej i efektywności energetycznej.
Dopiero w przypadku wykazania, iż powyższe działania nie wyeliminują problemu
braku wystarczalności, dane państwo członkowskie może wprowadzić rynek mocy, aczkolwiek dopiero po uprzedniej konsultacji „przynajmniej z sąsiadującymi państwami członkowskimi, z którymi połączone jest siecią energetyczną”.
Rys. 2. Proces decyzyjny dla wprowadzenia rynku mocy wg. projektu rozporządzenia rynkowego

Kolejnym kontrowersyjnym elementem zawartym w rozporządzeniu rynkowym są
przepisy o tzw. regionalnych centrach operacyjnych (ang. regional operation centers – ROCs)
– dalej także: regionalne centra, ROC – zawarte w art. 32-44 rozporządzenia. Regionalne
centra operacyjne mają być tworzone przez operatorów systemów przesyłowych i obejmować regiony wyznaczone uprzednio przez ENTSO-E przy akceptacji Agencji ds.
Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Centra te mają mieć osobowość
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prawną (spółka kapitałowa) i bardzo szeroki zakres zadań, a także w określonych przypadkach uprawnienia do wydawania wiążących decyzji skierowanych do poszczególnych operatorów systemów przesyłowych.
Tabela 2. Zadania regionalnych centrów operacyjnych – na podstawie [7]
Zadania, w stosunku do których regionalne centra przyjmują wi ą żą c e d ecy zj e skierowane do
poszczególnych operatorów systemów przesyłowych
•

skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych

•

skoordynowana analiza bezpieczeństwa

•

określanie wielkości rezerwy mocy na poziomie regionalnym

•

wyliczanie maksymalnych wejściowych zdolności wytwórczych dostępnych na potrzeby udziału zagranicznych zdolności wytwórczych w mechanizmach zdolności wytwórczych

Zadania, w stosunku do których regionalne centra przyjmują z al ec e ni a skierowane do poszczególnych operatorów systemów przesyłowych
•

tworzenie wspólnych modeli systemu

•

ocena spójności planów obrony przed zagrożeniami oraz planów odbudowy systemu

•

koordynacja i optymalizacja procesu odbudowy systemu na poziomie regionalnym

•

analiza i sprawozdawczość poeksploatacyjna i pozakłóceniowa

•

ułatwianie zakupów mocy bilansującej na poziomie regionalnym

•

prognozy wystarczalności systemu na poziomie regionalnym

•

koordynacja planowania przerw w dostawie energii

•

optymalizacja mechanizmów rozliczeń międzyoperatorskich

•

szkolenia i certyfikacja

•

ustalanie regionalnych scenariuszy kryzysowych

•

przygotowanie i przeprowadzanie rocznych symulacji kryzysu

•

zadania związane z ustalaniem regionalnych scenariuszy kryzysu

•

zadania związane z sezonowymi prognozami wystarczalności

Wyżej wymieniony zakres zadań wyraźnie wskazuje, iż regionalne centra operacyjne
będą de facto rodzajem ponadnarodowych operatorów przesyłowych. Wprawdzie w art.
38 ust. 2 czytamy, iż „operatorzy systemów przesyłowych wykonują wiążące decyzje
wydane przez regionalne centra operacyjne, chyba że ich wykonanie miałoby negatywny
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wpływ na bezpieczeństwo systemu”, nie wiadomo jednak, jak w praktyce miałoby wyglądać odmowa wykonywania tych decyzji – jeśli miałaby wpływ na pozostałych operatorów „zrzeszonych” w danym centrum operacyjnym.
Zastanawiające jest także, czy w parze z tak szerokimi uprawnieniami idzie również
analogiczna odpowiedzialność. Rozporządzenie nie daje jednoznacznej odpowiedzi na
to pytanie. W art. 44 czytamy jedynie, iż regionalne centra „podejmują niezbędne kroki,
aby zapewnić sobie ochronę przed odpowiedzialnością związaną z wykonywaniem swoich zadań”, sugerując jednocześnie, że będzie to komercyjna ochrona ubezpieczeniowa.
Trudno sobie jednakże wyobrazić, że powstałby rzeczywiście produkt ubezpieczeniowy
mogący pokrywać pełne spektrum ryzyk związanych z decyzjami podejmowanymi
przez ROC.
Ważne podkreślenia jest przy tym, że powyższe zapisy są wprowadzone rozporządzeniem, a nie dyrektywą. Rozporządzenie na gruncie prawa europejskiego jest stosowane w państwach członkowskich bezpośrednio i nie wymaga implementacji do prawa
krajowego. Projekt ustala datę stosowania rozporządzenia na 1 stycznia 2020 roku.
Należy więc jednoznacznie ocenić, iż zapisy rozporządzenia rynkowego dotyczące
regionalnych centrów operacyjnych są kolejnym krokiem z podejmowanych z poziomu
unijnej polityki energetycznej, zmierzających do ograniczenia uprawnień państw członkowskich – w tym przypadku m.in. do zarządzania wystarczalnością mocy, poziomem
rezerw – i przenoszenia decyzji – oraz części odpowiedzialności – na poziom ponadnarodowy. Bez odpowiedzi pozostają w tym momencie pytania, wg jakiej metodologii
i kryteriów będzie prowadzony europejski połączony system energetyczny w przypadku
rzadkich – ale jednak prawdopodobnych – momentów występowania tzw. „jednoczesnych kryzysów” (ang. concurrent system stress lub simultaneous crisis) – czyli sytuacji, w których zagrożone są dostawy energii więcej niż w jednym państwie członkowskim w tym
samym czasie.
Wizja przedstawiana przez Komisję Europejską zmierza do tego, aby państwa członkowskie nie były samowystarczalne energetycznie (w szczególności – aby nie utrzymywały wystarczającej ilości mocy wytwórczych na swoim terytorium) i aby musiały
zależeć od krajów sąsiednich w obszarze bezpieczeństwa dostaw. Zatem zasadne są pytania o sposób zarządzania ograniczeniami, podziału ew. obciążeń związanych z koniecznością selektywnych wyłączeń i w szczególności, podziału kosztów. Można bowiem sobie wyobrazić, że mimo iż ogólnounijne koszty zarządzania systemem mogą
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być niższe w przypadku podejścia skoordynowanego, to metodologia podziału tych
kosztów pomiędzy państwa członkowskie będzie trudna do ustalenia.
Dyrektywa RED II i rozporządzenie Governance
Jednym z najdłużej dyskutowanych obszarów legislacyjnych jest obszar źródeł odnawialnych (dalej także: OZE), który został w Pakiecie Zimowym uregulowany w dyrektywie RED II w połączeniu z rozporządzeniem Governance. Już bezpośrednio po przyjęciu konkluzji Rady Europejskiej w październiku 2014 roku rozpoczęły się dyskusje,
w jaki sposób je wdrożyć właśnie w obszarze źródeł odnawialnych. Konkluzje bowiem
stanowiły wyraźnie, iż cel 27% OZE w energii finalnej jest wiążącym celem na szczeblu
UE, jednocześnie podkreślając, że nie zostanie on przełożony na cele wiążące krajowo
i że zostanie zrealizowany „w pełnym poszanowaniu swobody, z jaką państwa członkowskie mogą określać swoje koszyki energetyczne” (choć pewnym niepokojem może
napawać kolejne zdanie z konkluzji, stanowiące, iż „Poszczególne państwa członkowskie mogą swobodnie ustalać swoje własne wyższe [a więc nie niższe! – wytłuszczenie.
wł.] cele krajowe”).
Komisja wybrnęła z tej pozornej sprzeczności poprzez… częściowe zignorowanie
zapisów konkluzji. Po pierwsze, dyrektywa RED II de facto wychodzi poza ustalenia
Rady Europejskiej z 2014 r. stanowiąc w art. 3, iż począwszy od 2021 roku państwa
członkowskie muszą utrzymać udział OZE na poziomie nie niższym niż ich cel na rok
2020 (tzw. poziom bazowy). Jest to propozycja wątpliwa prawnie, gdyż pakiet energetyczno-klimatyczny z 2008 roku ustalał cele na rok 2020, a nie na lata późniejsze, natomiast konkluzje z 2014 roku mówią wyraźnie, że cel OZE na 2030 nie zostanie przełożony na cele krajowe. Na jakiej podstawie więc Komisja proponuje „poziom bazowy”?
W ocenie skutków do dyrektywy RED II [17] Komisja nie daje satysfakcjonującej odpowiedzi na to pytanie, stwierdzając, iż skoro cel na 2020 rok został uzgodniony na
poziomie politycznym, to przedłużenie jego funkcjonowania jako poziom bazowy ponad ten rok powinno być akceptowalne dla większości stron [wytłuszczenie wł.].
Dodatkowo Komisja stwierdziła, że zgodnie z jej prognozą opublikowaną w lipcu
2016 roku [18] kraje członkowskie mają szansę zwiększyć swoje udziały OZE pomiędzy
2020 a 2025 rokiem, nawet bez wprowadzania dodatkowych instrumentów i ponoszenia
dodatkowych kosztów (przy założeniu jednakże, że osiągną cel na 2020 rok). Sankcją za
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niedotrzymanie poziomu bazowego przez dane państwo członkowskie, zgodnie z art.
27 ust. 4 rozporządzenia Governance, ma być wnoszenie wkładów finansowych do tzw.
platformy finansowej, zarządzanej pośrednio bądź bezpośrednio przez Komisję, która
ma „przyczynić się do realizacji projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych”.
Komisja zostaje jednocześnie upoważniona do określenia przepisów koniecznych do
utworzenia i funkcjonowania tej platformy poprzez akty delegowane – czyli bez żadnej kontroli państw członkowskich ani Parlamentu Europejskiego.
Ustanowiwszy tym samym poziom bazowy jako wiążący, Dyrektywa wymienia także
szereg rozwiązań, które mają zapewnić, że unijny cel na 2030 rok zostanie rzeczywiście
osiągnięty. Katalog tych rozwiązań nie jest zamknięty, i w szczególności zawiera także
opcję wnoszenia wkładów do platformy finansowej, w przypadku gdyby Komisja
uznała, na podstawie oceny przeprowadzonej w 2023 roku, że istnieje ryzyko niewypełnienia unijnego celu.
Dodatkowo, art. 27 ust. 1 i 3 rozporządzenia Governance daje Komisji uprawnienie
do wprowadzenia „środków na poziomie Unii w celu zapewnienia w szczególności
realizacji celów Unii na rok 2030”. Rozporządzenie nie precyzuje, jakie mogą być to
środki, ale w ocenie skutków czytamy, że mogą to być np. aukcje OZE na poziomie
Unii, finansowane z wkładów państw członkowskich. Oznaczałoby to de facto konieczność finansowania rozwoju OZE niekoniecznie w obrębie granic własnego
państwa.
Jak widać, w obszarze źródeł odnawialnych propozycje Komisji zawarte w dyrektywie RED II oraz w rozporządzeniu Governance z jednej strony wprowadzają wiążący
poziom bazowy, a z drugiej dążą do tego, by państwa członkowskie miały na uwadze
potencjalne dotkliwe skutki finansowe, gdyby unijny poziom udziału OZE miał nie
zostać osiągnięty.
Zagadnieniem zasługującym na szersze opracowanie jest całe rozporządzenie
Governance, które wprowadza także m.in. obowiązek cyklicznego przygotowywania
i aktualizacji tzw. Zintegrowanych krajowych planów na rzecz energii i klimatu, które
będą podlegały ocenie Komisji Europejskiej (oraz konsultacjom z krajami sąsiednimi). Rozporządzenie Governance jest w rzeczywistości próbą bardzo głębokiej ingerencji Komisji w krajowe polityki energetyczne – nie tylko pod kątem ich przygotowywania, ale także realizacji, ocenianej na podstawie serii szczegółowych
wskaźników.
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Podsumowanie
W komunikacie prasowym do decyzji z 6 marca 2016 roku co do dopuszczenia pomocy
publicznej dla nowej elektrowni jądrowej Paks II na Węgrzech [19], Komisja Europejska
po raz kolejny potwierdziła, że państwa członkowskie mają swobodę wyboru swojego
miksu energetycznego. Lektura niektórych zapisów Pakietu Zimowego skłania jednak
do refleksji, że ta swoboda jest jednak rozumiana dość specyficznie – w istocie zaczyna
oznaczać swobodę wyboru jedynie pomiędzy technologiami niskoemisyjnymi. Pakiet
Zimowy zmierza do ograniczania kompetencji państw członkowskich w kształtowaniu
swoich polityk energetycznych, a swobodę kształtowania miksu ogranicza na tyle,
że w zasadzie jest ona nieistniejąca. Wydaje się, że w kolejnych latach może zaistnieć
potrzeba ostatecznego wyjaśnienia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
jak w praktyce należy tę swobodę rozumieć i jak daleko może sięgać ingerencja Komisji
Europejskiej w krajowe polityki energetyczne.
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