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I. Wstęp

I.1. Zawartość oraz cel publikacji

Celem niniejszej publikacji jest omówienie podstawowych ram jury-
dycznych międzynarodowej ochrony prawnej inwestycji w dziedzinie 
energetyki przy jednoczesnym określeniu zakresu przedmiotowego poję-
cia energetyki z punktu widzenia instrumentów ochrony inwestycji na  
międzynarodowym (ponadnarodowym) poziomie. Jest to swoista kon-
tynuacja publikacji tego samego autora pt. Ochrona bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych w Unii Europejskiej1, która została wydana w 2010 r. 
w różnych krajach (jak dotąd po czesku, polsku, rosyjsku). Energe-
tyka to dziedzina szczególna – jest to jeden z najważniejszych sektorów 
inwestycji będący od wielu lat w sferze zainteresowań szeregu inwesto-
rów (instytucjonalnych i indywidualnych). Jednocześnie są to inwe-
stycje, które mają naprawdę globalny charakter. Można stwierdzić, że  
rozstrzyganie kwestii z nimi związanych z punktu widzenia prawa mię-
dzynarodowego staje się w wielu aspektach przedmiotem codziennej 
praktyki prawniczej.

I.2. Termin energetyka w strukturach międzynarodo-
wych i europejskich

Termin energetyka w powszechnym rozumieniu oznacza gałąź prze-
mysłu zajmującą się uzyskaniem, przetwarzaniem, przesyłem, wyko-
rzystaniem różnych form energii oraz związanymi z tym badaniami 
i infrastrukturą. Mówimy o wszystkich rodzajach energii. Pod względem 
zakresu semantycznego2 jest to przede wszystkim wytwarzanie energii 
elektrycznej w elektrowniach oraz jej przesył i dystrybucja poprzez sieć 
energetyczną, ale również wydobycie, dystrybucja i wykorzystanie węgla, 
ropy, gazu ziemnego, paliwa nuklearnego czy drewna. Ponadto w szcze-
gółowych gałęziach mamy do czynienia na przykład z produkcją i prze-

1 Dane bibliograficzne wraz z dokładnym tytułem w poszczególnych wersjach języ-
kowych podano w spisie wybranej literatury przedmiotu na końcu niniejszej publika-
cji. Kolejne wersje językowe cytowanej publikacji są w przygotowaniu.

2 Jednak dookreślenie takiego znaczenia nie jest możliwe z punktu widzenia priory-
tetów regulacji prawnych czy raczej ochrony prawnej (łącznie z prawną ochroną inwe-
stycji).  Miarodajne przepisy prawne w większości nie różnicują pod tym względem tego 
znaczenia omawianego pojęcia, przynajmniej na poziomie ogólnym.
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twarzaniem propan-butanu lub z wykorzystaniem energii wody, wiatru, 
przypływów i odpływów czy energii geotermalnej. W szerszym znacze-
niu obejmuje również budowę i produkcję urządzeń energetycznych3. 

I.3. Europejska Karta Energetyczna (Karta) oraz Trak-
tat Karty Energetycznej (ECT)

I.3.1. Definicja energetyki na podstawie Karty oraz ECT

Do powyższej, ogólnej definicji pojęcia energetyki nawiązują również 
poszczególne dziedziny prawnych regulacji gałęzi przemysłu energe-
tycznego oraz ich struktura uwzględniająca wykorzystanie różnych 
form energii. Za podstawowy akt w dziedzinie tzw. prawa energetycz-
nego z punktu widzenia regulacji działalności w sektorze energii  uznaje 
się Traktat Karty Energetycznej (Energy Charter Treaty, dalej również 
jako „ECT”).

Co prawda, żaden przepis nie zawiera uniwersalnej definicji energetyki, 
jednak podstawowe wskazówki oraz określenie znaczenia pojęć można 
znaleźć właśnie w ECT. Traktat zawiera bowiem następującą definicję:
„Działalność gospodarcza w sektorze energii” oznacza działalność gospo-
darczą związaną z poszukiwaniem, wydobyciem, rafinacją, produkcją, 
magazynowaniem, transportem lądowym, przesyłaniem, dystrybucją, 
handlem, marketingiem lub sprzedażą materiałów i produktów energe-
tycznych, z wyjątkiem tych, które ujęte są w załączniku NI oraz z wyjąt-
kiem dystrybucji ciepła do wielu odbiorców. Z kolei „Materiały i produkty 
energetyczne”, w oparciu o uzgodniony system Rady Współpracy Celnej 
oraz scaloną nomenklaturę Wspólnot Europejskich, oznaczają pozycje 
zawarte w załączniku EM4.

Żaden inny obszar działalności handlowej nie podlega takim waha-
niom jak sektor energii. Tam, gdzie spotykają się finanse, polityka, bez-
pieczeństwo narodowe, prywatyzacja oraz ochrona środowiska natural-

3 Spośród podstawowych źródeł można wymienić na przykład: L. Voženílek, F. Sti-
bůre, Základy elektrotechniky II, Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1989; 
Z. Ibler (sen.), Z. Ibler (jun.), J. Karták, J. Mertlová, Technický průvodce energetika, 
Nakladatelství BEN – technická literatura, Praha 2002; Z. Ibler (sen.), Z. Ibler (jun.), 
J. Karták, J. Mertlova, Energetika v příkladech, Nakladatelství BEN – technická litera-
tura, Praha 2003 i in.

4 Patrz zwłaszcza załączniki NI i EM do ECT.
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nego, dość szybko dochodzi do powstania sporów między partnerami 
handlowymi. W celu ochrony inwestycji międzynarodowych w tym 
obszarze już 17.12.1994 r. w Lizbonie zawarto Traktat Karty Energe-
tycznej. Pierwsze wyroki w sporach między inwestorami a państwami 
członkowskimi ECT rozstrzygane w oparciu o ECT świadczą o nowych 
istotnych tendencjach rozwojowych5.

I.3.2. Europejska Karta Energetyczna (Karta)

Karta Energetyczna (dalej również jako „Karta”) z 1991 r., znana rów-
nież jako Europejska Karta Energetyczna6, stanowi polityczną podstawę 
procesu wyznaczonego przez Kartę. Karta jest zwięzłym wyrażeniem 
zasad, którymi powinna kierować się współpraca międzynarodowa 
w sektorze energii, oparta na wspólnym interesie w zakresie zapew-
nienia dostaw energii oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego. 
Zainicjowanie i sformułowanie Karty Energetycznej było wyrazem pro-
cesów politycznych, które zrodziły się na początku lat 90. ubiegłego 
wieku, tzn. w okresie, kiedy zakończenie zimnej wojny wywołało oraz 
uzasadniło potrzebę stworzenia powszechnie akceptowanych podstaw 
dla rozwijającej się współpracy w energetyce między państwami kon-
tynentu europejskiego.

Pierwszy krok prowadzący do Karty, a później do ECT można dostrzec 
w inicjatywie holenderskiego premiera rządu Ruuda Lubbersa, który 
przedstawił Radzie Europy na posiedzeniu w Dublinie w czerwcu 1990 r. 
projekt powołania Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. Karta 
została podpisana w Hadze dnia 17.12.1991 r. Dokładnie 3 lata później, 
17.12.1994 r., w Lizbonie podpisano Traktat Karty Energetycznej 
oraz Protokół Karty Energetycznej w sprawie wykorzystania ener-
gii i powiązanych aspektów środowiskowych. Traktat Karty Energe-
tycznej wszedł w życie 16.4.1998 r. po trzydziestej ratyfikacji. Jedno-
cześnie przy tej okazji doszło do zmiany przepisów handlowych ECT, 
dzięki czemu uzgodniono je z zasadami WTO.

5 R. Kreindler, Rechtsschutz für ausländische Direktinvestitionen im Energiesektor: 
Neue Möglichkeiten in der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit – Der Vertrag über 
die Energiecharta. Zentrum für Außenwirtschaftsrecht am Institut für öffentliches 
Wirtschaftsrecht der Universität Münster, 14. Außenwirtschaftsrechtstag, Münster, 
15.10.2009 r., s. 1.

6 Nazwa oficjalna brzmi: „Dokument końcowy haskiej konferencji w sprawie Euro-
pejskiej Karty Energetycznej”.
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Wraz z Indonezją, która w maju 2009 r. jako dotychczas ostatnie pań-
stwo złożyła swój podpis, Kartę sygnowało już 58 państw (wraz z USA 
i Kanadą) oraz Wspólnota Europejska (dla której po traktacie lizboń-
skim Karta jest dokumentem wiążącym). Wszyscy sygnatariusze Karty 
są obserwatorami w procesie wyznaczonym przez Kartę. Złożenie pod-
pisu jest pierwszym i niezbędnym krokiem na drodze do przystąpienia 
do Traktatu Karty Energetycznej z 1994 r.7

I.3.3. Traktat Karty Energetycznej (ECT)

Traktat Karty Energetycznej został opracowany na podstawie Europej-
skiej Karty Energetycznej z 1991 r. Podczas gdy Karta powstała jako poli-
tyczny wyraz poparcia dla współpracy energetycznej między Wschodem  
a Zachodem, ECT jest umową międzynarodową, tzn. wielostronnym 
aktem prawa międzynarodowego8, który na poziomie międzynarodo-
wym reguluje współpracę państw w sektorze energetycznym. W ten 
sposób ECT jest związany z Europejską Kartą Energetyczną z 1991 r.

Traktat Karty Energetycznej tworzy wielostronne ramy współpracy 
w sektorze energii, które stanowią wyjątek w prawie międzynarodo-
wym. Jego zadaniem jest wspieranie bezpieczeństwa energetycznego 
dzięki istnieniu wielu otwartych i konkurencyjnych rynków energii, 
przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i ich niezależno-
ści od źródeł energii.

Podczas gdy Karta ma charakter deklaracji politycznej i jest wyrazem 
politycznej woli wzmocnienia międzynarodowych powiązań w sekto-
rze energii, ECT jest wiążącym aktem prawa międzynarodowego, wie-
lostronną konwencją międzynarodową. Jest to jedyna w swoim rodzaju 
umowa poświęcona międzyrządowej współpracy w sektorze energii, obej-
mująca całościowy proces korzystania z energii (od zbadania pokładów 
aż do ostatecznego jej wykorzystania) oraz wszelkie produkty i urządze-
nia związane z energią. W swojej preambule ECT powołuje się na Pary-
ską Kartę Nowej Europy jako deklarację nowej ery pokojowej współ-
pracy między państwami po zakończeniu zimnej wojny.

7 1991 Charter [on-line]. [cyt. 2010-06-15]. Dostępne na stronie: 
http://www.encharter.org/index.php?id=29&L=1%2F.

8 W kwestii problematyki źródeł por. np. V. Balaš, P. Šturma, Kurs mezinárodního 
ekonomického práva. Praha:  1997; P. Šturma, Režim a ochrana investic na základě 
mnohostranných instrumentů, Notitiae ex, 2008, Nr 1, s. 67–79 i in.
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Dzięki temu ECT tworzy wiążące podstawy prawne trwałej współpracy 
gospodarczej w sektorze energii. Jest to pierwsza wielostronna kon-
wencja o ochronie inwestycji rozumiana jako wiążące źródło prawa  
międzynarodowego. Ważnym celem ECT jest wspieranie inwestycji zagra-
nicznych oraz ochrona przed ryzykiem o charakterze politycznym, jak 
na przykład wywłaszczenie lub dyskryminacja. Traktat Karty Energe-
tycznej zawiera jednak także szerokie spektrum przepisów dotyczących 
przesyłu energii, efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska 
naturalnego. Równie ważnym elementem jest określenie powszechnie 
obowiązujących przepisów dotyczących rozstrzygania sporów na grun-
cie prawa międzynarodowego.

Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej w spra-
wie wykorzystania energii i powiązanych aspektów środowiskowych 
(dalej jako „Protokół”) zostały przyjęte 17.12.1994 r. w Lizbonie9. 

9 Republika Czeska: W imieniu Republiki Czeskiej ECT i Protokół podpisano w Lizbo-
nie 8.6.1995 r. Traktat i Protokół weszły w życie 16.4.1998 r. i od tego dnia stały się  
wiążące także dla Republiki Czeskiej (patrz informacja Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych Nr 372/1999 Sb. i 373/1999 Sb., tom 112). Treść ECT nie została nigdy opubliko-
wana w Republice Czeskiej, przy czym czeski publikator podaje, że tekst jest do wglądu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RCz oraz w Ministerstwie Przemysłu i Handlu 
RCz. Sposób publikacji odpowiadał obowiązującym wówczas przepisom § 3 ust. 2 
ustawy Nr 545/1992 Sb. o Dzienniku Ustaw RCz w brzmieniu na dzień publikacji wska-
zanym w Informacji (Informacja o ECT z 30.12.1999 r.). Wydaje się jednak dość pro-
blematyczne, że ECT nie przypisywano większego znaczenia jako umowie międzyna-
rodowej i nie opublikowano jego pełnej treści. Prawdopodobnie zbyt odważne byłoby 
założenie, że państwo było świadome jego znaczenia i nie publikowało treści traktatu  
właśnie w celu stworzenia przeszkód w udostępnieniu tejże umowy międzynarodowej. 
Należy bowiem pamiętać, że były to czasy, w których szeroka dostępność międzynaro-
dowych źródeł (źródeł pochodzenia międzynarodowego) za pośrednictwem ogólno-
światowej elektronicznej sieci nie była jeszcze tak popularna, aby możliwe było uzy-
skanie takiego dostępu w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca. Paradoksem jest, że 
nawet pomimo Informacji opublikowanej w czeskim dzienniku ustaw (patrz wyżej) 
w Ministerstwie Przemysłu i Handlu RCz nie ma oryginału ECT ani innej poświadczo-
nej kopii do dyspozycji. W ministerstwie znajduje się jedynie wydruk angielskiej wersji 
w formie publikowanego źródła oraz elektroniczne odsyłacze do wersji traktatu zawar-
tej w bazie danych www.eur-lex.eu. W żadnym przypadku nie jest to jednak treść wią-
żąca. W Republice Czeskiej jedyny wiążący tekst jest więc dostępny w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych RCz. Dostęp można uzyskać na podstawie specjalnego wniosku, 
dokument jest do wglądu w pracowni archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
RCz (autorowi niniejszej publikacji tą drogą udostępniono treść ECT w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych RCz). W archiwum tego Ministerstwa znajduje się poświadczona 
kopia ECT oraz nieautoryzowane tłumaczenie na język czeski. W Republice Czeskiej 
doszło w ten sposób do sytuacji, że ECT co prawda został prawidłowo opublikowany 
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Do marca 2011 r. ECT podpisało lub przystąpiło do niego 51 państw 
oraz Wspólnota Europejska (obecnie UE). Wszystkie państwa, które 
podpisały ECT lub przystąpiły do niego, są członkami Konferencji 
Karty Energetycznej, będącej organizacją międzyrządową kierującą 
i decydującą w procesie wyznaczonym przez Kartę Energetyczną.

Podstawowym celem Traktatu jest wzmocnienie ram prawnych w kwe-
stiach związanych z sektorem energii poprzez stworzenie platformy, 
na której będą stosowane zasady przestrzegane przez wszystkie uma-
wiające się państwa (rządy), co zminimalizuje ryzyko związane z inwe-
stycjami i handlem w sektorze energii.

Traktat Karty Energetycznej obejmuje pięć podstawowych, dość sze-
rokich obszarów10:

 • ochrona inwestycji zagranicznych dzięki rozszerzeniu zasady trak-
towania narodowego lub praw przyznanych na podstawie klau-
zul najwyższego uprzywilejowania (w zależności od tego, co jest 
korzystniejsze) oraz ochrona przed najważniejszym ryzykiem 
o charakterze niezwiązanym ze stosunkami handlowymi. Te kwe-
stie oraz problematyka rozstrzygania sporów inwestor v. państwo 
stanowią główny przedmiot niniejszej publikacji;

 • niedyskryminujące warunki handlu materiałami, produktami 
i urządzeniami energetycznymi na podstawie zasad WTO oraz 
przepisy zapewniające wolny tranzyt transgraniczny energii 
w rurociągach, sieciach elektrycznych i innych środkach prze-
syłu energii;

w zgodzie z obowiązującymi wówczas przepisami (formalnie), nie został jednak opu-
blikowany materialnie.
Por. np. P. Mlsna, K nepublikování předpisů práva ES/EU v českém jazyce v Úředním 
věstníku EU, Právní zpravodaj 2004, Nr 9, s. 6–9.
Polska: W Polsce ECT (Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej 
dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporzą-
dzone w Lizbonie dnia 17.12.1994 r.) opublikowano w: Dz.U. z 2003 r. Nr 105, poz. 985.
Słowacja: Rząd Republiki Słowackiej wyraził zgodę na przyjęcie traktatu w rozporządzeniu 
Nr 1190 z 12.12.1994 r., a prezydent Republiki Słowackiej ratyfikował go 7.10.1995 r., 
w życie wszedł 16.4.1998 r.

10 W niektórych źródłach jest mowa o czterech obszarach, ale dopiero stopniowo 
wraz z rozwojem teorii i praktyki związanej z ECT doszło w pewnym sensie do wydzie-
lenia specyficznego obszaru zmniejszania wpływu cyklu energetycznego na środowi-
sko naturalne.

14

15

16



7

I.3. Europejska Karta Energetyczna (Karta) oraz Traktat Karty....

 • zmniejszanie wpływu cyklu energetycznego na środowisko natu-
ralne przez poprawę efektywności energetycznej;

 • rozstrzyganie sporów między umawiającymi się państwami oraz, 
w przypadku inwestycji, między inwestorami a państwami 
przyjmującymi (tzw. spory inwestor v. państwo);

 • wspieranie efektywności energetycznej oraz dążenie do zmini-
malizowania wpływu produkcji i wykorzystywania energii na 
środowisko naturalne11.

I.3.4. Ochrona inwestycji według Traktatu Karty  
Energetycznej

Traktat Karty Energetycznej umożliwia stabilizację w przypadku 
dostępu inwestorów do zasobów energii. Z jednej strony mamy do czy-
nienia z suwerennością państw w kwestii zasobów energii. Każde pań-
stwo członkowskie ma prawo do podejmowania niezależnych decyzji 
o tym, jak i w jakim stopniu będą się rozwijać jej krajowe i państwowe 
zasoby energii oraz w jakiej mierze poszczególne sektory branży ener-
getycznej będą otwarte na inwestycje zagraniczne. Z drugiej strony 
Traktat stawia wymóg, aby zasady prowadzenia badań, rozwoju oraz 
uzyskiwania zasobów energii były dostępne publicznie, niedyskrymi-
nujące i przejrzyste.

Jeżeli inwestycja zagraniczna odpowiada wewnętrznym przepisom 
prawnym danego państwa, ECT ma zapewnić przejrzystość i stabil-
ność działań państwa przyjmującego w stosunku do tejże inwestycji. 
Traktat chroni inwestorów zagranicznych przed ryzykiem o charak-
terze niehandlowym, tzn. dyskryminacją, bezpośrednim lub pośred-
nim wywłaszczeniem lub naruszeniem poszczególnych umów inwe-
stycyjnych. Potrzeba stabilności stosunków między inwestorami a pań-
stwami przyjmującymi (rządami i sektorem publicznoprawnym państw 
przyjmujących) jest niezwykle ważna zwłaszcza w sektorze energii. 
Projekty realizowane w tym sektorze mają bowiem dłuższy horyzont 
czasowy i często są bardzo kapitałochłonne12.

11 W wersji elektronicznej dostępne na stronie 
http://www.encharter.org/index.php?id=28&L=l (stan z 24.3.2011 r.).

12 W wersji elektronicznej patrz http://www.encharter.org (stan z 25.3.2011 r.).
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I.3.5. Struktury Karty oraz ECT

I.3.5.1. Konferencja Karty Energetycznej

Najwyższym organem ECT jest Konferencja Karty Energetycznej, 
której kompetencje zostały ściśle określone w ECT. Konferencja to orga-
nizacja międzyrządowa, która kieruje i podejmuje decyzje w procesie 
wyznaczonym przez Kartę. Wszystkie państwa, które podpisały Traktat 
lub przystąpiły do niego, są członkami Konferencji. Konferencja spo-
tyka się regularnie (zwykle dwa razy w roku) i omawia kwestie poli-
tyczne mające wpływ na współpracę energetyczną między sygnatariu-
szami ECT, ocenia stosowanie postanowień Traktatu i Protokołu oraz 
omawia nowe dokumenty i projekty dotyczące energetyki.

Członkami Konferencji Karty są: Albania, Armenia, Austria, Australia, 
Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwa-
cja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Unia Europejska, Finlandia, Francja, 
Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Japonia, 
Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, 
Mołdawia, Mongolia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, 
Federacja Rosyjska13, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwaj-
caria, Tadżykistan, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Turcja, 
Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej.

Obserwatorami na Konferencji Karty są następujące państwa: Algie-
ria, Bahrajn, Chińska Republika Ludowa, Kanada, Indonezja, Islamska 
Republika Iranu, Republika Korei, Kuwejt, Maroko, Oman, Katar, Arabia 
Saudyjska, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Wenezuela, 
Federalna Republika Jugosławii. Kolejnymi obserwatorami są nastę-
pujące organizacje międzynarodowe: EBRD, IEA, OECD, EKG ONZ, 
Bank Światowy, WTO, Rada ds. Elektrowni WNP, BSEC, BASREC.

I.3.5.2. Organy pomocnicze

Organami pomocniczymi Konferencji Karty są: Grupa ds. Inwesty-
cji, Grupa ds. Handlu, Grupa ds. Efektywności Energetycznej, Grupa  
ds. Tranzytu, Komisja Budżetowa oraz Komisja Doradcza ds. Prawa. 

13 O statusie Rosji po jej deklaracji z grudnia 2009 r., że nie będzie ratyfikować ECT, 
patrz odrębny fragment niżej we wstępnej części oraz później w innych miejscach 
niniejszej publikacji. 
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W celu zapewnienia działalności Konferencji Karty powołano stały sekre-
tariat z siedzibą w Brukseli. Sekretariat zatrudnia ekspertów w branży 
energetycznej pochodzących z państw członkowskich Konferencji Karty, 
a na jego czele stoi Sekretarz Generalny. Współpracę poszczególnych 
państw z Sekretariatem Karty Energetycznej zapewniają wyznaczone 
organy tych państw14. W myśl art. 20 ust. 3 ECT poszczególne państwa 
członkowskie powołały punkty kontaktowe ds. Karty i ECT (Enquiry 
point)15.

I.3.6. Niektóre korzyści oraz ryzyko związane z interpretacją 
i stosowaniem ECT

Traktat Karty Energetycznej jako stosunkowo młoda umowa między-
narodowa przejmuje mechanizmy prawne regulujące tryb najwyż-
szego uprzywilejowania oraz możliwość bezpośredniego przenoszenia 
praw z umowy, które już sprawdziły się w ramach dwustronnych umów 
o ochronie inwestycji. Z drugiej strony ECT wiąże się ze skalą dalece 
przekraczającą BIT: szeroki zakres terytorialny i czasowy dotyczący 
ponad 50 państw, szeroko rozumiane pojęcie inwestycji oraz olbrzymi 
wybór możliwości sądowego i pozasądowego rozstrzygania sporów16. 
Poza wysokim stopniem ochrony, który można porównywać z nowo-
czesnymi BIT, ECT oferuje wyższy poziom pewności prawa. Dzięki 
temu, że w stosunkach między poszczególnymi umawiającymi się pań-
stwami stosowany jest ECT, wyroki sądów arbitrażowych nie opierają 
się na podobieństwie, ale ich podstawą jest ten sam tekst prawny (acz-
kolwiek często występują różnice w stosunku do wersji oficjalnych,  
jak również różnice między tłumaczeniami na poszczególne języki)17. 
Pierwsze wyroki pokazały, że przy upublicznieniu postępowań przez 
Sekretariat Konferencji ECT trybunały arbitrażowe starały się zacho-
wać jednolitą interpretację Traktatu. Na podstawie powyższych orze-

14 Są to różne organy w różnych krajach. Na przykład w Republice Czeskiej jest to 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu RCz. W Republice Czeskiej jest to Departament Poli-
tyki Energetycznej Ministerstwa Przemysłu i Handlu RCz.

15 W Republice Czeskiej jest to Departament Polityki Energetycznej Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu RCz. 

16 R. Kreindler, Rechtsschutz für ausländische Direktinvestitionen im Energiesek-
tor: Neue Möglichkeiten in der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit – Der Vertrag über 
die Energiecharta. Zentrum für Außenwirtschaftsrecht am Institut für öffentliches 
Wirtschaftsrecht der Universität Münster, 14. Außenwirtschaftsrechtstag, Münster, 
15.10.2009 r., s. 11. 

17 Przy interpretacji autor opierał się zwłaszcza na wersji angielskiej, w razie niezgod-
ności także często na wersji rosyjskiej. 
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czeń przyszłe wyniki sporów prawnych związanych z Kartą ECT będą 
przewidywalne w większym stopniu niż dotąd18.

Zwłaszcza międzynarodowe przedsiębiorstwa energetyczne, które miały 
problemy w niektórych państwach (przede wszystkim związane z udzia-
łem w procesach prywatyzacji), skorzystały już z nowych możliwo-
ści związanych z Kartą i ECT. Rządy poszczególnych państw w przy-
padku sporów rozstrzyganych w oparciu o ECT działają z maksymalną 
ostrożnością, ponieważ wartość przedmiotu sporu w takich sprawach 
jest zwykle bardzo wysoka. Dlatego w przypadku konkretnych sporów 
nigdy nie należy pomijać starannej indywidualnej analizy19. Mimo że 
analiza i porównywanie z praktyką międzynarodową, zwłaszcza z mię-
dzynarodowym orzecznictwem, jest w środowisku międzynarodowym 
najczęściej stosowaną metodą przy rozstrzyganiu międzynarodowych 
problemów prawnych, to według autora nie wolno zapominać o indy-
widualnym charakterze każdego poszczególnego przypadku. Właśnie 
tzw. inwestycje energetyczne są najbardziej naznaczone specyficznymi 
cechami, których pominięcie i zdanie się na często wprowadzającą w błąd 
praktykę międzynarodową może prowadzić do fatalnych skutków. Mimo 
że autor niniejszej publikacji stosuje właśnie porównanie z dostępnym 
orzecznictwem jako preferowaną i zasadniczą metodę, musi w tym miej-
scu (na wstępie) wskazać ryzyko z tym związane. Ponadto wyroków 
dotyczących ECT nie jest wiele, a to właśnie jest ten instrument, który 
znacząco różni się od innych metod ochrony bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych pod względem koncepcji, zakresu regulacji, jak i niektó-
rych mechanizmów. Oczywiście korzysta w dużej mierze z instrumen-
tów, które traktowane są jako stabilny fundament tzw. prawa inwesty-
cyjnego, czyli obszaru, który od lat 50. ubiegłego wieku wyłania się jako 
dziedzina prawa międzynarodowego sui generis dzięki swoim specyficz-
nym cechom. Ponadto jest to dziedzina o wiele bliższa praktyce prywat-
noprawnej niż inne sektory prawa międzynarodowego.

18 R. Kreindler, Rechtsschutz für ausländische Direktinvestitionen im Energiesek-
tor: Neue Möglichkeiten in der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit – Der Vertrag über 
die Energiecharta. Zentrum für Außenwirtschaftsrecht am Institut für öffentliches 
Wirtschaftsrecht der Universität Münster, 14. Außenwirtschaftsrechtstag, Münster, 
15.10.2009 r., s. 11.

19 R. Kreindler, Rechtsschutz für ausländische Direktinvestitionen im Energiesek-
tor: Neue Möglichkeiten in der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit – Der Vertrag über 
die Energiecharta. Zentrum für Außenwirtschaftsrecht am Institut für öffentliches 
Wirtschaftsrecht der Universität Münster, 14. Außenwirtschaftsrechtstag, Münster, 
15.10.2009 r., s. 11.
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I.3.7. Przyszłość ECT a podejście Rosji

Zmiana systemu politycznego i ekonomicznego w krajach Europy 
Wschodniej i Środkowej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku 
wiązała się z nowymi możliwościami dla Karty i ECT. W przypadku 
obydwu dokumentów głównym, otwarcie głoszonym celem było stwo-
rzenie wspólnego systemu bezpieczeństwa i stabilności w energetyce 
i inwestycjach z nią związanych; kraje Europy Wschodniej i Środkowej 
miały otworzyć swój sektor energetyczny, a kraje ówczesnego Zachodu 
miały natomiast otworzyć swoje rynki na surowce energetyczne. Cał-
kiem logiczny jest fakt, że uwaga była skupiona przede wszystkim na 
surowcach dostępnych w krajach byłego Związku Radzieckiego, przede 
wszystkim w Rosji (obecnie Federacji Rosyjskiej).

Rosja jednak postawiła pod dużym znakiem zapytania przyszły rozwój 
współpracy w ramach Karty i stosowania ECT. Okres tymczasowego 
stosowania ECT w stosunku do Rosji na podstawie oświadczenia Fede-
racji Rosyjskiej upłynął 20.8.2009 r. Zgodnie z art. 45 ust. 3 lit. a) ECT 
Federacja Rosyjska poinformowała o swoim zamiarze nieprzystę-
powania do ECT. Artykuł 45 ust. 3 lit. a) mówi: Zakończenie tym-
czasowego stosowania dla takiego sygnatariusza wchodzi w życie po  
upływie sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania przez depozytariusza 
pisemnego powiadomienia od takiego sygnatariusza. Powyższy sześć-
dziesięciodniowy okres upłynął dla Rosji 19.10.2009 r. Zgodnie z art. 45 
ust. 3 lit. b) ECT zobowiązania związane z inwestycjami, wraz z zobo-
wiązaniem rozstrzygania sporów inwestycyjnych drogą arbitrażu zgod-
nie z częścią V ECT, pozostają ważne przez okres 20 lat od dnia wej-
ścia w życie wypowiedzenia tymczasowego stosowania. W przypadku 
Federacji Rosyjskiej oznacza to, że wszelkie inwestycje dokonane 
w Rosji przed 19.10.2009 r. w dalszym ciągu będą korzystały z ochrony 
na mocy Karty jeszcze przez okres 20 lat, tj. do 19.10.2029 r.20 
Zgodnie z wyrokiem w sprawie Yukos v. Rosja spory w tym okresie 
będą podlegać kompetencjom (właściwości) trybunałów arbitrażowych 
powoływanych do rozstrzygania sporów zgodnie z ECT (mamy tu do  
czynienia z kontynuacją tymczasowego stosowania21 art. 26 ECT). Nie-
zależnie od tej opinii prawnej i szeregu kolejnych analogicznych opinii 

20 Patrz Yukos Universal Limited (Wyspa Man) v. Federacja Rosyjska, postępowanie 
PCA Nr AA227, Wyrok tymczasowy z 30.11.2009 r., ust. (339). Pogrubienie pocho-
dzi od autora. 

21 W kwestii problematyki tymczasowego stosowania ECT, częściowo jeszcze przed 
wyrokiem w sprawie Yukos v. Rosja także szereg innych autorów. Patrz np. M. Belz, 
Provisional Application of the Energy Charter Treaty: Kardassopoulos v. Georgia 
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ekspertów prezentowanych w różnych gremiach widać wyraźnie, że 
decyzja Rosji o nieratyfikowaniu ECT stanowiła zasadniczy, historyczny 
przełom w związku z tą ważną inicjatywą międzynarodową. W związku 
z takim podejściem Rosji struktury Karty (i ECT) zaczęły zajmować 
się przyszłością tych instrumentów. W wyniku tych działań na posie-
dzeniu Konferencji Karty 24.11.2010 r. przedstawiono i uchwalono 
nowe strategie pod nazwą „Mapa drogowa modernizacji procesu Karty  
Energetycznej”22.

I.4. Pozostałe międzynarodowe oraz unijne  
(wspólnotowe) inicjatywy w zakresie energetyki

Karta oraz związany z nią ECT to nie jedyna wielostronna inicjatywa 
w energetyce. Pod względem zakresu (tak zakresu przedmiotowego, jak 
i celu oraz wprowadzonych mechanizmów) i poparcia, którym cieszą się 
polityczna Karta i ECT, są to zdecydowanie najważniejsze inicjatywy. 
Błędem byłoby jednak nie wspomnieć o innych wielostronnych (glo-
balnych) projektach wyrażonych w różnych formach.

I.4.1. Konwencja w sprawie transgranicznego  
zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości

I.4.1.1. Cel i zasady konwencji

Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na 
dalekie odległości23 z 1979 r. (dalej również jako „konwencja”)24 usta-
nawia ramy współpracy międzyrządowej w celu ochrony zdrowia i śro-
dowiska naturalnego przed zanieczyszczaniem powietrza, które może 
mieć wpływ na wiele krajów. Współpraca ta obejmuje rozwój odpowied-
nich polityk, wymianę informacji, badania, wprowadzanie i rozwój sys-
temu monitorowania.

and Improving Provisional Application in Multilateral Treaties. Emory International 
Law Review 2008, vol. 22, s. 727–760 i in. 

22 Road Map for the Modernisation of the Energy Charter Process.Patrz na przy-
kład http://www.encharter.org/index.php?id=344&L=0 (stan z 25.3.2011 r.) i in. 

23 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution; dostępna w wersji 
elektronicznej na http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/
l28162_en.htm [stan z 25.3.2011 r.]. 

24 Skrót „konwencja” w powyższym znaczeniu używany jest tylko w tej części Wstępu 
do publikacji.
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