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udzielania i korzystania z zezwoleñ na
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oraz jej implementacja do prawa polskiego

STRESZCZENIE. Dyrektywa 94/22/WE zosta³a przyjêta, aby u³atwiæ i zintensyfikowaæ prowadzenie
poszukiwañ oraz wydobycia wêglowodorów na obszarze Wspólnoty, poprzez zapewnienie
równego i swobodnego dostêpu do tej dzia³alnoœci w pañstwach cz³onkowskich. Dyrektywa
94/22/WE okreœla: procedury i kryteria udzielania zezwoleñ na poszukiwanie, badanie i pro-
dukcjê wêglowodorów, zasady udzia³u pañstw cz³onkowskich w tego rodzaju dzia³alnoœci,
œrodki s³u¿¹ce zagwarantowaniu porównywalnego traktowania podmiotów pañstw cz³onkow-
skich prowadz¹cych dzia³alnoœæ regulowan¹ dyrektyw¹ w pañstwach trzecich do traktowania
podmiotów pañstw trzecich w przedmiotowym zakresie we Wspólnocie. Celem publikacji jest
przeœledzenie zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, które spowodowane zosta³y
dostosowywaniem do wymagañ dyrektywy 94/22/WE. Analizie poddano ponadto sposób
wdro¿enia do prawa polskiego wybranych przepisów dyrektywy. Szczególn¹ uwagê poœwiê-
cono problematyce wy³¹czeñ od stosowania procedury udzielania zezwoleñ i przes³anek
uzasadniaj¹cych odmowê udzielenia zezwolenia.
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wodorów, implementacja, Prawo geologiczne i górnicze, u¿ytkowanie górnicze
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Wprowadzenie

W stanowisku Polski w obszarze negocjacyjnym „Energia” przyjêtym 27 sierpnia 1998 r.
stwierdzono, i¿ Prawo geologiczne i górnicze jest w wiêkszoœci zgodne z przepisami Unii
Europejskiej, powstawa³o bowiem w tym samym czasie i podobnych warunkach jak dy-
rektywa 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2004 r. w sprawie
warunków udzielania i korzystania z zezwoleñ na poszukiwanie, badanie i produkcjê
wêglowodorów (Dz.Urz. L 164 z 30.06.1994 r., s. 3). Polska w pe³ni zaakceptowa³a
przedmiotow¹ dyrektywê i oœwiadczy³a , i¿ wdro¿y j¹ do koñca 2002 r. Pe³ne dostosowanie
przepisów polskich do wymagañ dyrektywy nast¹piæ mia³o po nowelizacji ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 27, poz. 96 z póŸn. zm.) — dalej
p.g.g. oraz trzech aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie:
� rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad organi-

zowania i trybu przeprowadzania przetargu na nabycie u¿ytkowania górniczego (Dz.U.
nr 93, poz. 439),

� rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie op³at za dzia³alnoœæ
prowadzon¹ na podstawie Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. nr 92, poz. 430),

� rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 1994 r. w sprawie kar pieniê¿nych
za dzia³alnoœæ prowadzon¹ na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego
bez wymaganej koncesji lub z ra¿¹cym naruszeniem jej warunków (Dz.U. nr 92,
poz. 434).
Celem publikacji jest przeœledzenie zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, które

spowodowane zosta³y dostosowywaniem do wymagañ dyrektywy 94/22/WE. Analizie pod-
dano ponadto sposób wdro¿enia do prawa polskiego wybranych przepisów dyrektywy.
Szczególn¹ uwagê poœwiêcono problematyce wy³¹czeñ od stosowania procedury udzielania
zezwoleñ i przes³anek uzasadniaj¹cych odmowê udzielenia zezwolenia.

Dyrektywa 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 30 maja 2004 r. w sprawie warunków udzielania

i korzystania z zezwoleñ na poszukiwanie, badanie

i produkcjê wêglowodorów

Dyrektywa 94/22/WE zosta³a przyjêta aby u³atwiæ i zintensyfikowaæ prowadzenie po-
szukiwañ oraz wydobycia wêglowodorów na obszarze Wspólnoty, poprzez zapewnienie
równego i swobodnego dostêpu do tej dzia³alnoœci w pañstwach cz³onkowskich. Efektem
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wprowadzenia nowych regulacji mia³o byæ równie¿ wzmocnienie integracji energetycznego
rynku wewnêtrznego. Dyrektywa 94/22/WE okreœla:
� procedury i kryteria udzielania zezwoleñ na poszukiwanie,
� badanie i produkcjê wêglowodorów,
� zasady udzia³u pañstw cz³onkowskich w tego rodzaju dzia³alnoœci,
� œrodki s³u¿¹ce zagwarantowaniu porównywalnego traktowania podmiotów pañstw

cz³onkowskich prowadz¹cych dzia³alnoœæ regulowan¹ dyrektyw¹ w pañstwach trzecich
do traktowania podmiotów pañstw trzecich w przedmiotowym zakresie we Wspólnocie.
Wejœcie w ¿ycie dyrektywy nie spowodowa³o pozbawienia pañstw cz³onkowskich prawa

do ustalania w obrêbie ich terytoriów, obszarów, które maj¹ byæ udostêpnione w celu
prowadzenia dzia³añ zwi¹zanych z poszukiwaniem, badaniem i produkcj¹ wêglowodorów.
Dyrektywa wprowadzi³a jednak generaln¹ zasadê, ¿e wszystkim podmiotom powinien
zostaæ zagwarantowany swobodny i równy dostêp do prowadzenia wy¿ej wymienionej
dzia³alnoœci (por. art. 2 ust. 2 dyr. 94/22/WE), a przede wszystkim do ubiegania siê o zez-
wolenie na jej prowadzenie.

Sk³adane przez zainteresowane podmioty wnioski powinny podlegaæ obiektywnej ocenie
na podstawie okreœlonych w dyrektywie kryteriów.

Dyrektywa dopuszcza (por. art. 6 dyr. 94/22/WE) udzia³ pañstw cz³onkowskich w dzia-
³alnoœci polegaj¹cej na poszukiwaniu, badaniu i produkcji wêglowodorów, nie wykluczaj¹c
nawet mo¿liwoœci wp³ywu na obsadê kierownictwa podmiotu, któremu udzielane jest zez-
wolenie. W œwietle postanowieñ dyrektywy mo¿liwe jest równie¿ uzale¿nienie udzielenia
zezwolenia od zagwarantowania wspó³uczestnictwa pañstwa w realizacji przedsiêwziêcia.

Pañstwa cz³onkowskie mog¹ w zakresie wynikaj¹cym z bezpieczeñstwa pañstwa, bez-
pieczeñstwa publicznego, zdrowia publicznego, bezpieczeñstwa transportu, ochrony œro-
dowiska przyrodniczego, ochrony zasobów biologicznych, bezpieczeñstwa urz¹dzeñ i in-
stalacji oraz pracowników, planowej gospodarki zasobami wêglowodorów lub uzyskiwania
dochodów z podatków narzucaæ warunki i wymagania w zwi¹zku z podjêciem dzia³alnoœci
regulowanej dyrektyw¹, przy za³o¿eniu, i¿ nie maj¹ one charakteru dyskryminuj¹cego.

Zezwolenie oznacza ka¿d¹ ustawê, rozporz¹dzenie, przepis administracyjny lub po-
stanowienie wynikaj¹ce z umowy, lub akt urzêdowy, na mocy którego w³aœciwe w³adze
pañstwa cz³onkowskiego nadaj¹ podmiotowi wy³¹cznie prawo do podjêcia we w³asnym
imieniu i na w³asne ryzyko, poszukiwañ lub badañ na rzecz produkcji wêglowodorów na
danym obszarze geograficznym (art. 1 pkt. 3 dyr. 94/22/WE).

Przyznanie zezwolenia poza wyj¹tkami okreœlonymi w art. 3 ust. 3 i ust. 4 dyrektywy
nastêpuje w drodze procedury, której rozpoczêcie mo¿e nast¹piæ z inicjatywy kompetent-
nych w³adz albo na skutek zg³oszenia oferty uzyskania zezwolenia przez zainteresowany
podmiot.

W obu przypadkach zaproszenie do sk³adania ofert, publikowane jest w Dzienniku
Urzêdowym Unii Europejskiej (dawniej Wspólnot Europejskich) na przynajmniej 90 dni
przed up³ywem terminu do ich sk³adania.

Zawiadomienie o rozpoczêciu procedury powinno okreœlaæ miêdzy innymi obszar lub
obszary geograficzne, których dotyczyæ mo¿e wniosek i proponowany termin przyznania
zezwolenia.
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Wielkoœæ obszaru, na który ma zostaæ udzielone zezwolenie powinna zostaæ okreœlona
z uwzglêdnieniem technicznych i ekonomicznych przes³anek wystêpuj¹cych przy prowa-
dzeniu danego rodzaju dzia³alnoœci. Okres wa¿noœci zezwolenia nie powinien byæ d³u¿szy
ni¿ czas niezbêdny do zakoñczenia dzia³alnoœci na któr¹ jej udzielono (art. 4 dyr. 94/22/WE).

Istotnym elementem procedury jest poinformowanie o warunkach, na jakich zezwolenie
mo¿e zostaæ przyznane.

Zezwolenie zostaje udzielone podmiotowi, którego oferta uzyska³a najwy¿sz¹ ocenê
w oparciu o analizê:
� potencja³u technicznego i finansowego,
� proponowanego systemu prowadzenia badañ, poszukiwañ lub eksploatacji.

Je¿eli zezwolenie jest „wystawione na sprzeda¿” dodatkowym kryterium staje siê cena
oferowana za udzielenie zezwolenia.

Dyrektywa zakazuje dyskryminacji podmiotów ubiegaj¹cych siê o uzyskanie zezwolenia
jak równie¿ korzystaj¹cych z praw zagwarantowanych przez zezwolenie.

Pañstwa cz³onkowskie mog¹ jednak odmówiæ udzielenia zezwolenia ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo krajowe podmiotowi, który jest skutecznie kontrolowany przez pañstwa
trzecie lub obywateli pañstw trzecich (art. 2 ust. 2 dyr. 94/22/WE).

Pañstwo cz³onkowskie mo¿e ponadto zostaæ upowa¿nione przez Radê UE do odmowy
udzielenia zezwolenia podmiotowi, który w sposób skuteczny jest kontrolowany przez
pañstwo trzecie lub obywateli pañstwa trzeciego, które nie gwarantuje traktowania pod-
miotów pochodz¹cy ze wspólnoty w zakresie dostêpu do dzia³alnoœci w zakresie poszu-
kiwania i wydobywania wêglowodorów na zasadzie wzajemnoœci.

Bez rozpoczynania procedury zezwolenia mog¹ byæ przyznane, je¿eli obszar którego
dotyczyæ ma zezwolenie:
� jest stale dostêpny,
� by³ przedmiotem poprzedniej procedury, w wyniku której zezwolenie nie zosta³o

udzielone,
� z którego podmiot zrezygnowa³ (art. 3 ust. 3 dyr. 94/22/WE).

Warunkiem stosowania wy³¹czenia dla obszarów stale dostêpnych by³o og³oszenie przez
pañstwa cz³onkowskie ich listy i danych o nich w Dzienniku Urzêdowym Wspólnot Euro-
pejskich w ci¹gu trzech miesiêcy od wejœcia w ¿ycie dyrektywy.

Pañstwom cz³onkowskim pozostawiono mo¿liwoœæ zadecydowania o niestosowaniu
procedury, je¿eli uwarunkowania geologiczne i produkcyjne usprawiedliwiaj¹ przyznanie
zezwoleñ na dany obszar posiadaczowi zezwolenia na obszar przyleg³y. Pañstwo ma zapew-
niæ aby posiadacze zezwoleñ na obszary przyleg³e mogli przedstawiæ stosowne wnioski.
Wydaje siê wiêc, i¿ przepis ten nale¿y rozumieæ jako ograniczenie rozpoznawania wnios-
ków o udzielenie zezwolenia jedynie do podmiotów posiadaj¹cych zezwolenia na obszary
przyleg³e.

Pomimo rozpoczêcia procedury zmierzaj¹cej do przyznania zezwolenia kompetentne
organy pañstw cz³onkowskich mog¹ w ka¿dym czasie odmówiæ jego przyznania pod
warunkiem wykazania, ¿e nie powoduje to dyskryminacji wœród zainteresowanych pod-
miotów.
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Zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze wprowadzone

w zwi¹zku z implementacj¹ dyrektywy 94/22/EWG

Implementacja dyrektywy 94/22/WE by³a jednym z celów prac legislacyjnych w wyniku
których uchwalono ustawê z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. nr 110, poz.1190). Ustawa ta nada³a nowe brzmienie art. 11 p.g.g. Ustêp 4
tego przepisu wprowadzi³ wymóg poprzedzenia przetargiem ustanowienia u¿ytkowania
górniczego obejmuj¹cego poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie gazu ziemnego,
ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych , a tak¿e metanu z wêgla kamiennego (za
wyj¹tkiem przypadku okreœlonego w art. 12 ust. 1 p.g.g.).

W 2001 r. nie praktykowano zamieszczania w aktach prawa polskiego odnoœników
informuj¹cych jakie dyrektywy s¹ przez nie implementowane. Braki w polskich aktach
prawnych w tym zakresie usunê³a ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych
ustaw w zwi¹zku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej
(Dz.U. nr 96, poz. 959) tzw. „ustawa horyzontalna”. Ustawa ta miêdzy innymi wprowadzi³a
do ustawy Prawo geologiczne i górnicze odnoœnik informuj¹cy, i¿ wdra¿a ona dyrektywê
94/22/WE. Kolejny raz dokonano zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze ze wzglêdu na
potrzebê pe³nej implementacji dyrektywy 94/22/WE w 2005 r. Ustaw¹ z dnia 22 kwietnia 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach (Dz.U. nr 90, poz.
758) wprowadzono do art. 11 p.g.g. nowy ust. 2a. Przepis ten stanowi, i¿ u¿ytkowanie górnicze
obejmuj¹ce poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie gazu ziemnego, ropy naftowej oraz
jej naturalnych pochodnych, a tak¿e metanu z wêgla kamiennego mo¿e zostaæ ustanowione
w trybie bezprzetargowym, je¿eli spe³niony jest co najmniej jeden z nastêpuj¹cych warunków:
� wykaz obszarów, w których u¿ytkowanie górnicze mo¿e byæ ustanowione w takim trybie

organ koncesyjny poda³ do publicznej wiadomoœci oraz opublikowa³ w Dzienniku
Urzêdowym Unii Europejskiej,

� obszar objêty projektowanym u¿ytkowaniem górniczym by³ w przesz³oœci przedmiotem
przetargu, który nie zakoñczy³ siê ustanowieniem u¿ytkowania górniczego.
Nowy przepis stanowi odpowiednik art. 3 ust. 3 dyrektywy 94/22/WE, którego wczeœniej

nie by³o w prawie polskim.

Akty wykonawcze do ustawy Prawo geologiczne i górnicze

a implementacja dyrektywy 94/22/WE

We wstêpie wspomniano, i¿ w zwi¹zku z implementacj¹ dyrektywy 94/22/WE przewi-
dywano koniecznoœæ wprowadzenia zmian w trzech aktach wykonawczych do ustawy
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Prawo geologiczne i górnicze. Pierwszym z nich by³o rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia
23 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargu na
nabycie u¿ytkowania górniczego. Po nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze
z 2001 r. zosta³o ono zast¹pione rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie przetargu na nabycie prawa u¿ytkowania górniczego (Dz.U. nr 156, poz. 1816),
które okreœli³o:
� zasady zamieszczania obwieszczeñ o przetargu na nabycie prawa u¿ytkowania gór-

niczego i dane, które powinny byæ zamieszczone w obwieszczeniu,
� wymagania jakie powinien spe³niaæ oferent,
� wymagania jakim powinna odpowiadaæ oferta,
� termin sk³adania ofert,
� termin zakoñczenia przetargu,
� zasady i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, w tym powo³ywania i pracy

komisji przetargowej.
Rozporz¹dzenie zobowi¹zywa³o organizatora przetargu do równego traktowania wszyst-

kich oferentów i prowadzenia postêpowania przetargowego w sposób zapewniaj¹cy spe³-
nienie zasad uczciwej konkurencji. Organizator musia³ braæ pod uwagê przy ocenie ofert
prowadzenie przez oferenta dzia³alnoœci z ra¿¹cym naruszeniem ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., poza §4 ust.2 , który by³
stosowany od dnia przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Przepis ten
stanowi³, i¿ obwieszczenie o przetargu na nabycie u¿ytkowania górniczego obejmuj¹cego
poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej
naturalnych pochodnych , a tak¿e metanu z wêgla kamiennego górniczego zamieszcza siê
tak¿e w Dzienniku Urzêdowym Wspólnot Europejskich.

Rozporz¹dzenie to zosta³o uchylone rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerw-
ca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie u¿ytkowania górniczego (Dz.U. nr 135,
poz. 1131). Zgodnie z wy¿ej wymienionym rozporz¹dzeniem przetarg og³asza siê z urzêdu
lub na wniosek podmiotu zainteresowanego nabyciem prawa u¿ytkowania górniczego.

Obwieszczenie o przetargu na nabycie prawa u¿ytkowania górniczego obejmuj¹cego
poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej
naturalnych pochodnych, a tak¿e metanu z wêgla kamiennego zamieszcza siê poza miejscem
publicznie dostêpnym w siedzibie organizatora przetargu i jego stroni¹ internetow¹ równie¿
w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej. Termin sk³adania ofert nie mo¿e byæ krótszy
ni¿ 90 dni od dnia zamieszczenia ostatniego obwieszczenia o przetargu. Zasadnicz¹ zmian¹,
któr¹ wprowadzono w stosunku do rozporz¹dzenia z 2001 r. jest okreœlenie kryteriów oceny
ofert na nabycie u¿ytkowania górniczego. Za najkorzystniejsz¹ uznaje siê ofertê, która
otrzyma najwy¿sza ocenê Komisji przetargowej, przyznan¹ na podstawie obiektywnych
kryteriów dotycz¹cych:
� technicznych i finansowych mo¿liwoœci oferenta,
� proponowanego zakresu i technologii prowadzenia prac geologicznych na podstawie

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze,
� proponowanej wysokoœci wynagrodzenia za ustanowienie u¿ytkowania górniczego.
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Rozporz¹dzenie zawiera odnoœnik informuj¹cy o tym, i¿ wdra¿a postanowienia dyrek-
tywy 94/22/WE.

Odnoœnikiem takim nie zosta³o opatrzone rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18 grud-
nia 2001 r. w sprawie stawek op³at eksploatacyjnych (Dz.U. nr 153, poz. 1746 z póŸn. zm.),
poprzedzone wzmiankowanym w stanowisku negocjacyjnym jako akt prawny wymagaj¹cy
nowelizacji w zwi¹zku z implementacj¹ dyrektywy 94/22/WE rozporz¹dzeniem z dnia
23 sierpnia 1994 r. w sprawie op³at za dzia³alnoœæ prowadzon¹ na postawie Prawa ge-
ologicznego i górniczego. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 1994 r. w sprawie
kar pieniê¿nych za dzia³alnoœæ prowadzon¹ na podstawie przepisów Prawa geologicznego
i górniczego bez wymaganej koncesji lub z ra¿¹cym naruszeniem jej warunków koncesji
utraci³o moc w zwi¹zku z uchyleniem art. 128 ust. 3 stanowi¹cego podstawê jego wydania.

Implementacja dyrektywy 94/22/WE do prawa polskiego —

wybrane zagadnienia

Z analizy przedstawionych wy¿ej zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze zdaje
siê wynikaæ, i¿ polski ustawodawca za odpowiednik zezwolenia zdefiniowanego w art.1 pkt.
3 dyrektywy 94/22/WE uzna³ umowê o ustanowienie u¿ytkowania górniczego, którego treœæ
normatywn¹ okreœla art. 9 p.g.g. Zauwa¿yæ jednak nale¿y, i¿ ustanowienie u¿ytkowania
górniczego nastêpuje pod warunkiem uzyskania koncesji, a w razie jej wygaœniêcia albo
cofniêcia u¿ytkowanie górnicze wygasa (art. 10 p.g.g.).

To powi¹zanie pomiêdzy u¿ytkowaniem górniczym a koncesj¹ uprawnia, jak siê wydaje,
do ³¹cznego ich traktowania przy analizie implementacji do prawa polskiego przepisów
dyrektywy 94/22/WE dotycz¹cych zezwoleñ na poszukiwanie, badanie i produkcjê wêglo-
wodorów.

Zabieg taki staje siê wrêcz konieczny przy próbie wykazania, i¿ w prawie polskim
znajduje siê odpowiednik art. 2 ust. 2 dyrektywy, który przewiduje mo¿liwoœæ odmowy
udzielenia zezwolenia na dzia³alnoœæ regulowan¹ dyrektyw¹ ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
krajowe ka¿demu podmiotowi, który jest skutecznie kontrolowany przez pañstwa trzecie lub
obywateli pañstw trzecich.

Ustawa prawo geologiczne i górnicze nie okreœla bowiem przypadków w których mo¿na
odmówiæ zawarcia umowy o ustanowienie u¿ytkowania górniczego. Uniewa¿nienie prze-
targu na nabycie prawa u¿ytkowania górniczego mo¿e nast¹piæ w przypadku gdy nie
wp³ynê³a ¿adna oferta lub wszystkie zosta³y odrzucone. Oferty odrzuca siê, gdy nie spe³niaj¹
wymagañ okreœlonych w szczegó³owych warunkach przetargu (por. § 13 w zw. z § 10 rozp.
RM z 21 czerwca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa u¿ytkowania górniczego).

Ustawa zawiera jednak przepis (art. 26 p.g.g.) okreœlaj¹cy przes³anki odmowy udzielenia
koncesji. Zalicza siê do nich przypadek je¿eli zamierzona dzia³alnoœæ narusza wymagania
ochrony œrodowiska, w tym zwi¹zane z racjonaln¹ gospodark¹ z³o¿ami kopalin, równie¿
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w zakresie wydobycia kopalin towarzysz¹cych, b¹dŸ uniemo¿liwia wykorzystanie nieru-
chomoœci zgodnie z przeznaczeniem. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ takich przes³anek odmowy
udzielenia zezwolenia nie zawiera dyrektywa 94/9/WE — pomijaj¹ca praktycznie rzecz
bior¹c kwestie ochrony œrodowiska. Poniewa¿ art. 15 ust. 2 p.g.g. stanowi , i¿ w sprawach
nieuregulowanych do koncesjonowania stosuje siê przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807, ze zm.) nale¿y siêgn¹æ do
art. 56 ust.1 tej ustawy wyliczaj¹cego przes³anki odmowy udzielenia koncesji. Jedn¹ z tych
przes³anek jest zagro¿enie obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa lub obywateli. Wydaje siê
(przy za³o¿eniu, ¿e dyrektywa nie wi¹¿e œciœle zagro¿enia bezpieczeñstwa krajowego
jedynie z dzia³aniem podmiotów lub osób kontrolowanych przez pañstwa trzecie — co mo¿e
jednak rodziæ w¹tpliwoœci), i¿ ten przepis mo¿na uznaæ za odpowiednik art. 2 ust. 2
dyrektywy 94/22/WE.

Obowi¹zkiem Komisji zgodnie z art. 8 dyrektywy 94/22/WE jest zbieranie i analizo-
wanie informacji dotycz¹cych problemów prawnych lub faktycznych jakie napotykaj¹
podmioty z pañstw cz³onkowskich UE w prowadzeniu lub dostêpie do dzia³alnoœci zwi¹-
zanej z poszukiwaniem, badaniem lub produkcj¹ wêglowodorów w pañstwach trzecich.
W przypadku gdy pañstwo trzecie nie traktuje podmiotów z pañstw cz³onkowskich w sposób
porównywalny do tego jaki zapewnia podmiotowi z tego pañstwa Wspólnota, Komisja
Europejska mo¿e zaproponowaæ aby Rada upowa¿ni³a jedno lub wiêcej pañstw cz³on-
kowskich do odmowy udzielenia zezwolenia podmiotowi, który jest kontrolowany przez
zainteresowane pañstwo trzecie lub przez obywateli tego pañstwa (por. art. 8 ust. 3 i 4
dyr. 94/22/WE).

Rodz¹ siê powa¿ne w¹tpliwoœci, czy prawo polskie zapewnia mo¿liwoœæ skutecznego
zastosowania art. 8 ust. 4 dyrektywy 94/22/WE.

Przedstawione wy¿ej informacje o zmianach Prawa geologicznego i górniczego œwiad-
cz¹, i¿ implementacja dyrektywy 94/22/WE przebiega³a „na raty”. Pierwszym etapem by³o
wprowadzenie obowi¹zkowego przetargu poprzedzaj¹cego ustanowienie u¿ytkowania gór-
niczego obejmuj¹cego poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie gazu ziemnego,
ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, a tak¿e metanu z wêgla kamiennego.
Jedynym wyj¹tkiem od tej zasady (art. 11 ust.2 p.g.g.) by³ przypadek gdy podmiot dokona³
rozpoznania i udokumentowa³ z³o¿e kopaliny o której mowa w art. 11 ust. 2, stanowi¹ce
przedmiot w³asnoœci Skarbu Pañstwa oraz sporz¹dzi³ dokumentacjê geologiczn¹ z dok³ad-
noœci¹ wymagan¹ do uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny (art. 12 ust.1 p.g.g.).

Analogicznego wy³¹czenia od stosowania procedury przyznania zezwolenia nie prze-
widuje art. 3 ust. 3 dyrektywy 94/22/WE, zawieraj¹cy katalog przypadków kiedy mo¿na
udzieliæ zezwolenia bez wszczynania procedury. Jak siê wydaje jedynym przepisem dy-
rektywy, który mo¿na ewentualnie uznaæ za odpowiednik rozwi¹zania przyjêtego w art. 11
ust. 2 p.g.g. w zwi¹zku z art. 12 ust. 1 p.g.g. jest art. 3 ust. 5 lit. b. dyrektywy 94/22/WE.
Zgodnie z tym przepisem jako udzielenie zezwolenia w rozumieniu dyrektywy nie jest
rozumiane udzielenie zezwolenia podmiotowi posiadaj¹cemu inn¹ formê zezwolenia, jeœli
posiadanie ostatniego zezwolenia poci¹ga za sob¹ prawo do kolejnego.

W drugim etapie uzupe³niono Prawo geologiczne i górnicze o stosowny odnoœnik
informuj¹cy, i¿ ustawa ta wdra¿a dyrektywê 94/22/WE.
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Ostatnim etapem implementacji dyrektywy 94/22/WE by³o wprowadzenie nowego ust.
2a do art. 11 p.g.g. Przepis ten w ogólnym zarysie jest odpowiednikiem art. 3 ust. 3
dyrektywy 94/22/WE, okreœla bowiem przypadki w których u¿ytkowanie górnicze obejmu-
j¹ce poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej
naturalnych pochodnych, a tak¿e metanu z wêgla kamiennego ustanawia siê w trybie
bezprzetargowym.

Podsumowanie

Proces implementacji do prawa polskiego dyrektywy 94/22/WE w stosunku do zapisów
w stanowisku negocjacyjnym w obszarze „Energia” znacznie siê wyd³u¿y³. Wydaje siê, ¿e
po ostatnich zmianach w Prawie geologicznym i górniczym polskie przepisy odpowiadaj¹
standardom okreœlaj¹cym warunki udzielania i korzystania z zezwoleñ na poszukiwanie,
badanie i produkcjê wêglowodorów ustanowionych w dyrektywie 94/22/WE.

Pozostaj¹ jednak pewne zagadnienia wymagaj¹ce pog³êbionej analizy.
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Grzegorz PA�DZIOREK

Directive 94/22/EC on conditions for granting and using

authorizations for prospecting, exploration and production

of hydrocarbons and its implementation to Polish law

Abstract

Directive 94/22/EC provides for:
� procedures and criteria for granting authorizations for prospecting, exploration and production

of hydrocarbons,
� principles of participation of Member States in the above mentioned activities,
� measures ensuring comparable treatment of Member States’ entities to that enjoyed by third

countries entities in the field of the activities covered by this Directive.
The implementation of the Directive 94/22/EC was one of the purpose of the legislative works

aiming at enactment of the act on the amendment of the act of 27 July 2001 — The Geological and
Mining Law (O. J. No 110, item 1190).

This act changed the Article 11 paragraph 4 of the Geological and Mining Law. The new Article 11
paragraph 4 obligates to initiate prior tender before granting mining usufruct for prospecting,
exploration or extraction of natural gas, oil, their natural derivatives and methane from hard coal.
Polish legislator recognized the agreement for granting mining usufruct (Article 9 of the Geological
and Mining Law) as the equivalent of authorization defined in Directive 94/22/EC.

The act of 20 April 2004 on the change and repeal of some laws in relation with the accession of
Poland to the European Union (O. J. No 96, item 959) implemented to the Geological and Mining Law
a reference informing that it transposes Directive 94/22/EC.

In 2005 once more the amendments were introduced to the act on Geological and Mining Law. The
act of 22 April 2005 on the amendment of the act on Geological and Mining Law and the act on waste
(O. J. No 90, item 758) implemented to the Article 11 of the Geological and Mining Law a new
paragraph — 2a.

It determines cases in which mining usufruct may be granted without prior tender. This new
provision is the equivalent of the Article 3 of Directive 94/22/EC.

KEY WORDS: authorizations for prospecting, exploration and production of hydrocarbons, directive
94/22/WE, implementation, Geological and Mining Law


