
 

 

TRAKTAT KARTY ENERGETYCZNEJ – gaz czy hamulec polityki klimatycznej? 

 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu powinno być realizowane na wielu płaszczyznach. Krajowe polityki 

klimatyczne nie będą wystarczająco skuteczne, jeżeli nie zostaną wsparte współpracą państw na arenie 

międzynarodowej. Ta współpraca może mieć jednak jasne i ciemne oblicza. Niektóre porozumienia 

międzypaństwowe mogą być bowiem postrzegane jako przeszkoda w działaniach na rzecz ograniczania 

zjawiska globalnego ocieplenia. 

W ostatnich latach szczególnie duże kontrowersje wzbudza Traktat Karty Energetycznej („TKE”, 

„Traktat”). Jest to międzynarodowy pakt gospodarczy, na mocy którego inwestycje zagraniczne 

związane z przemysłem energetycznym (np. wydobywaniem paliw czy budową infrastruktury 

energetycznej) korzystają z szczególnej ochrony prawnej w państwie, w którym są dokonywane. TKE 

został podpisany w 1994 r. i wszedł w życie w 1998 r. Jego sygnatariuszami jest 55 państw z Europy i 

Azji, w tym niemal wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (z wyjątkiem Włoch), wraz z UE 

jako samodzielnym sygnatariuszem. Polska podpisała Traktat w 1994 r., a ratyfikowała go w 2000 r.  

Elementem wyróżniającym TKE jest szeroka ochrona inwestycji inwestora zagranicznego przed 

działaniami władz krajowych. W przypadku nieuprawnionej ingerencji państwa w prawa inwestora w 

sposób sprzeczny z postanowieniami TKE może on pozwać państwo w procedurze arbitrażowej i 

wywalczyć odszkodowanie w razie korzystnego dla inwestora rozstrzygnięcia.  

Między innymi na tej podstawie zagranicznym akcjonariuszom wywłaszczonego przez Rosję w 2003 r. 

giganta naftowego Jukos udało się doprowadzić do zasądzenia od Federacji Rosyjskiej odszkodowania 

opiewającego na kwotę ponad 50 miliardów dolarów. W ocenie trybunału arbitrażowego władze 

rosyjskie celowo doprowadziły do bankructwa przedsiębiorstwa ze względów politycznych, żądając od 

Jukosy spłaty nieistniejących zaległości podatkowych1. Podobnie na korzyść m.in. mołdawsko-

amerykańskich akcjonariuszy Tristan Oil rozstrzygnięto arbitraż przeciwko Kazachstanowi za fiasko 

inwestycji w projekty naftowo-gazowych w tym państwie. Trybunał zasądził ponad 500 milionów dolarów 

odszkodowania za nacjonalizację spółki w 2010 r. po fałszywych oskarżeniach kazaskich instytucji 

państwowych2.  

W 2021 r. głośno było o postępowaniach przeciwko Holandii wytoczonych przez niemieckie koncerny 

energetyczne: RWE (kwota żądania 1,4 mld euro) i Uniper (1 mld euro). Powodowie wskazują, że 

holenderska polityka klimatyczna, zakładająca zakaz produkcji po 2030 r. energii elektrycznej z węgla, 

spowoduje u nich znaczące straty finansowe związane z elektrowniami węglowymi uruchomionymi 

przez ww. podmioty w ostatnich latach3.  

W odniesieniu do tych spraw pojawiają się jednak istotne wątpliwości co do możliwości skorzystania z 

procedury arbitrażowej przez inwestorów z Unii Europejskiej przeciwko jej państwom członkowskim. We 

wrześniu 2021 r. w sprawie Komstroy v. Moldova Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził bowiem, że 

mechanizm rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorem a państwem przewidziany w TKE nie ma 

zastosowania do sporów wewnątrzunijnych, tj. tych, w których zarówno inwestor, jak pozywane państwo 

znajdują się w UE4. W takim przypadku właściwymi do rozstrzygnięcia sprawy mają być sądy krajowe 

państw członkowskich. Rzeczone rozstrzygnięcie TSUE nie odnosi się jednak do inwestorów spoza 

Unii. Z tego względu może być kontynuowane np. postępowanie arbitrażowe przeciwko Polsce z 

powództwa australijskiej spółki Praire Mining Limited, która domaga się odszkodowania w wysokości 

                                                        

1 Podsumowanie sprawy: https://www.iisd.org/itn/en/2014/09/04/yukos-v-russia-issues-and-legal-reasoning-
behind-us50-billion-awards/ [dostęp 13.12.2021].  
2 Podsumowanie sprawy https://www.ogel.org/legal-and-regulatory-detail.asp?key=21912 [dostęp 13.12.2021]. 
3 Zob. http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/08/24/the-netherlands-coal-phase-out-and-the-resulting-
rwe-and-uniper-icsid-arbitrations/ [dostęp 13.12.2021]. 
4 http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/09/07/cjeu-ruling-in-moldova-v-komstroy-the-end-of-intra-eu-
investment-arbitration-under-the-energy-charter-treaty-and-a-restrictive-interpretation-of-the-notion-of-protected-
investment/ [dostęp 13.12.2021].  
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806 mln GBP za szkody i utracone korzyści związane z niezrealizowaną inwestycją w kopalnie węgla 

JKM i Dębieńsko5. 

TKE jest poddawany szerokiej krytyce właśnie ze względu na mechanizm ochrony inwestorów 

zagranicznych, który może utrudniać stopniowe wycofywanie się z użycia paliw kopalnych. Przeciwnicy 

TKE podnoszą, że skoro na podstawie Traktatu inwestor może pozwać państwo przyjmujące inwestycje 

za zmiany w polityce energetycznej, to państwom trudniej jest wycofywać się z energetyki opartej na 

węglu i zwiększać udział zielonej energii. Ponadto, kwoty wyłożone na wypłatę odszkodowań (w 

przypadku przegranej państw) doprowadzą do uszczuplenia środków, które mogłyby być przeznaczone 

na sprawiedliwą transformację energetyczną.   

W ocenie części przeciwników także sam arbitraż pomiędzy inwestorami a państwami w oparciu o TKE 

jest zdominowany przez grupę tych samych elitarnych kancelarii prawniczych, arbitrów i funduszy 

spekulacyjnych, które pojawiają się w większości spraw, czyniąc w ten sposób ów arbitraż 

niesprawiedliwym6.   

Zwolennicy utrzymania bądź modernizacji TKE wskazują natomiast, że jego wypowiedzenie nie 

ograniczyłoby w żadnym stopniu powstawania nowych sporów na tle paliw kopalnych z uwagi na 

zawartą w TKE klauzulę wygaśnięcia (ang. sunset clause). Klauzula ta zakłada, że ochrona inwestycji 

na podstawie Traktatu miałaby nadal zastosowanie do istniejących inwestycji jeszcze przez okres 20 lat 

od momentu jego wypowiedzenia. 

Ponadto, TKE odnosi się do ochrony inwestycji w energetyce w znaczeniu ogólnym. Nie zawęża tej 

ochrony tylko do sektora paliw kopalnych, co oznacza, że przepisy TKE mogą być wykorzystywane 

także w odniesieniu do inwestycji w sektorach odnawialnych źródeł energii. Co więcej, od niemal dekady 

większość postępowań arbitrażowych na podstawie TKE jest wszczynana właśnie w związku z 

inwestycjami w ten sektor energetyki7.  

Często niedocenianą zaletą TKE jest także fakt, że jej stroną są kraje byłego ZSRR, które 

niejednokrotnie mają trudności w dochowywaniu standardów demokratycznych. Trafnym przykładem 

są wspomniane wcześniej sprawy Jukosu z Rosji i Tristan Oil z Kazachstanu. Można mieć uzasadnione 

wątpliwości, czy w postępowaniach przed sądami krajowymi tych państw zapadłyby podobne 

rozstrzygnięcia. Z tego względu możliwość skorzystania z niezależnego arbitrażu międzynarodowego 

może być zachętą dla zagranicznych przedsiębiorców do inwestycji w państwach-sygnatariuszach TKE 

bez obawy o ewentualne reperkusje polityczne związane z swoimi inwestycjami.   

Biorąc pod uwagę powyższe głosy za i przeciw TKE szereg organizacji społecznych i część państw (jak 

np. Francja8 czy Hiszpania9) opowiada się za znaczącą reformą lub wypowiedzeniem Traktatu, podczas 

gdy inne kraje (np. Japonia10) są za pozostawieniem go w mocy. Natomiast Unia Europejska – wobec 

braku jednomyślności wśród swoich członków – póki co proponuje kompromis i reformę TKE polegającą 

m.in. na wprowadzeniu rozróżnieniu pomiędzy istniejącymi i przyszłymi inwestycjami w paliwa kopalne, 

przy czym z ochrony na podstawie TKE korzystałyby tylko te pierwsze i tylko przez okres 10 lat po 

wejściu w życie reformy Traktatu11. Niemniej jednak, jak to najczęściej z propozycjami kompromisowymi 

bywa, nie spotkała się ona z aprobatą ani krytyków ani zwolenników TKE.  

                                                        
5 Zob. komunikat prasowy Praire Mining Limited dotyczący sporu: 
https://money2.wpcdn.pl/gielda/gpw/espi/129/6648702607136385_1.pdf [dostęp 13.12.2021]. 
6 Argumenty przeciwników TKE zostały kompleksowo zebrane na stronie https://energy-charter-dirty-secrets.org/ 
[dostęp 13.12.2021].  
7 Wykres pt. „Distribution of Abitration Cases under the ECT by Energy Sources Involved: 142 cases”. Źródło: 
https://www.energychartertreaty.org/cases/statistics/ [dostęp 13.12.2021].  
8 https://www.euractiv.com/section/energy/news/france-puts-eu-withdrawal-from-energy-charter-treaty-on-the-
table/ [dostęp 13.12.2021]. 
9 https://www.politico.eu/article/eu-split-over-energy-charter-treaty-as-spain-floats-unilateral-withdrawal/ [dostęp 
13.12.2021]. 
10 https://www.climatechangenews.com/2020/09/08/japan-blocks-green-reform-major-energy-investment-treaty/ 
[dostęp 13.12.2021].  
11 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158754.pdf [dostęp 13.12.2021].  
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Podsumowując, z jednej strony zdaje się, że utrzymanie Traktatu w obecnym kształcie może utrudnić 

transformację energetyczną i osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Z drugiej, nie 

można zapominać o zaletach Traktatu w kontekście ochrony inwestycji w zieloną energię. Przyszły rok 

będzie najprawdopodobniej kluczowy dla przyszłości TKE. Jego reforma lub wypowiedzenie przez 

część krajów zdaje się nieunikniona. Czas pokaże czy te działania rzeczywiście przyczynią się do 

realizacji światowych celów polityki klimatycznej.   
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