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Wstęp 

Pakiet energetyczno-klimatyczny wprowadzony w 2009 r. jest zestawem 

instrumentów, które mają na celu wdrożenie takiej polityki ochrony środowiska, która łączy 

cele ochrony klimatu z celami polityki energetycznej. 

Pakiet energetyczno-klimatyczny wprowadził kompleksowe podejście do zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Jego celem jest doprowadzenie do 

osiągnięcia przez Unię Europejską celów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, 

potocznie zwanych „3 x 20”, które zostały przyjęte podczas posiedzenia Rady Europejskiej 

w marcu 2007 r. i dotyczą: 

 zwiększenia do 2020 roku efektywności energetycznej o 20%; 

 zwiększenia do 2020 roku udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% 

całkowitego zużycia energii finalnej w UE; 

 zmniejszenia do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20%,  

w porównaniu do 1990 roku,  

W skład pakietu energetyczno-klimatycznego wchodzą następujące akty prawne, 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 5 czerwca 2009 r.:  

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia 

wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych  

(tzw. dyrektywa EU ETS);  

 decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009r.  

w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających  

do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 

zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych  

(tzw. decyzja non-ETS); 

  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę 

Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE 2008/1/WE i rozporządzenie 

(WE) nr 1013/2006 (tzw. dyrektywa CCS);  

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca  
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i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (tzw. dyrektywa 

OZE).  

Powyższe akty prawne integrują obszary gospodarki z celami związanymi  

z ochroną środowiska i ochroną klimatu. Polska zobowiązana została do wdrożenia przepisów 

przedmiotowych aktów normatywnych do rodzimego systemu prawa.  

Jednym z priorytetowych postanowień zawartych w pakiecie energetyczno-

klimatycznym jest kwestia zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych, pozwalająca 

na znaczne zredukowanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery do 2020 r. Zgodnie  

z założeniami przyjętymi przez Komisję Europejską unijna polityka energetyczno-

klimatyczna powinna być budowana wokół trzech głównych celów: przeciwdziałania 

zmianom klimatu, ograniczania podatności Unii Europejskiej na wpływ czynników 

zewnętrznych, wynikających z uzależnienia od importu paliw oraz wspierania zatrudnienia  

i wzrostu gospodarczego. 

Odnosząc się do postanowień pakietu energetyczno-klimatycznego oraz mając  

na uwadze krajowe projekcje emisji, na wstępie stwierdzić należy, że Polska jest na drodze  

do osiągnięcia celu redukcyjnego wyznaczonego przez pakiet energetyczno-klimatyczny, 

tj. redukcja emisji gazów cieplarnianych, który składa się z redukcji o 21% w sektorach 

objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz wzrostu emisji 

w sektorach nieobjętych ETS (non-ETS) o nie więcej niż 14% do 2020 r. w stosunku do roku 

2005 r. Oznacza to, że Polska osiągnie prawdopodobnie cele redukcyjne pakietu z nadwyżką.  

Mając na uwadze wpływ, jaki polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej 

wywiera na kierunki rozwoju polskiej energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej 

(OZE) jak również rozumienia znaczenia efektywności energetycznej zauważyć należy,  

że Polska stoi przed wielkimi wyzwaniami.  

Bezdyskusyjny jest zatem wpływ na polską gospodarkę postanowień pakietu, jednakże 

wydaje się, że winien on być rozważony nie tylko w aspekcie negatywnych skutków,  

ale również w wymiarze pozytywnym.  

Postanowienia wynikające z aktów normatywnych statuujących pakiet energetyczno-

klimatyczny mogą stymulować rozwój technologiczny. Konieczność dostosowania polskiej 

gospodarki do wymogów ochrony środowiska w zakresie redukcji emisji gazów 

cieplarnianych wiązać się będzie z nieodzownością inwestowania w nowe, mniej emisyjne 

technologie. Polska gospodarka ma szansę unowocześnić zaplecze technologiczne. Ważne 

jest, że nie jest to możliwe w krótkim czasie, dlatego też III okres rozliczeniowy systemu 

EU ETS, tj. lata 2013-2020, ze wszystkimi złagodzeniami uzyskanymi w toku negocjacji 
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pakietu energetyczno-klimatycznego, jest swego rodzaju okresem przejściowym, 

przygotowującym do nowych wymagań po roku 2020. 

Polityka energetyczno-klimatyczna podkreśla znaczenie kosztów środowiskowych dla 

działań europejskiej gospodarki i poszczególnych krajów oraz przedsiębiorców. Jej wdrożenie 

będzie mieć wpływ na przekształcenie szeregu obszarów działalności gospodarczej. Jednak 

dobrze przygotowane, otwarte na wymagania takiej polityki przedsiębiorstwo, może  

w znacznym stopniu skorzystać na jej implementacji, gdyż może stać się ona bodźcem  

do zamian technologicznych w procesach wytwarzania produktów i dóbr. 

 

Bezpłatne uprawnienia do emisji dla elektroenergetyki w III okresie rozliczeniowym 

systemu EU ETS, tj. 2013-2020 

Polityka energetyczno-klimatyczna wpływa na ceny energii elektrycznej w Polsce. 

Sytuacja ta związana jest przede wszystkim z koniecznością, co do zasady, nabywania 

uprawnień do emisji przez prowadzących instalacje wytwarzające energię elektryczną. 

Jednakże dyrektywa EU ETS przewiduje możliwość skorzystania z derogacji dla energetyki, 

czyli czasowego odstępstwa od powyższej reguły i możliwości przyznania bezpłatnych 

uprawnień do emisji wytwórcom energii elektrycznej. Polska złożyła wymagany wniosek 

o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2013-2020 na 

modernizację wytwarzania energii elektrycznej (tzw. wniosek derogacyjny) aby skorzystać 

z okresu przejściowego i został on zaakceptowany przez Komisję Europejską. 

Zgodnie z założeniami okresu przejściowego, polskie elektrownie mogą otrzymać  

do 70 % bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w 2013 r. Do 2020 r. liczba 

bezpłatnych uprawnień do emisji będzie ulegać stopniowemu zmniejszaniu. Dopiero wtedy 

przedstawiciele sektora elektroenergetycznego będą zobowiązani do nabywania 100% 

uprawnień do emisji na aukcjach.  

Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 13 lipca 2012 r. oraz z 22 stycznia 

2014 r. uprawnienia do emisji mogą być wydane beneficjentom pomocy publicznej 

tj. prowadzącym instalacje wytwarzające energię elektryczną, którym wydano uprawnienia do 

emisji, dopiero po udokumentowaniu poniesionych kosztów inwestycyjnych na zadania 

inwestycyjne uwzględnione w Krajowym Planie Inwestycyjnym. Podmioty będące 

beneficjentami pomocy publicznej powinny dokonać odpowiednich obliczeń kosztów 

inwestycyjnych możliwych do zbilansowania z wartością bezpłatnie wydawanych uprawnień 

do emisji.  
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Maksymalna łączna liczba uprawnień do emisji proponowana do przydziału 

instalacjom zgodnie z art. 10c dyrektywy EU ETS w latach 2013-2020 to 404 647 129. 

Szacuje się, że całkowita rynkowa wartość przyznanych uprawnień do emisji wyniesie około 

7 406 mln EUR w okresie 2013-2020. 

Warunkiem otrzymania przez prowadzącego instalację uprawnień do emisji gazów 

cieplarnianych jest poniesienie nakładów finansowych na inwestycję, dzięki której zostanie 

osiągnięty efekt ekologiczny. Uprawnienia do emisji wydawane są ex-post na podstawie 

udokumentowanych nakładów poniesionych w latach poprzednich. Wydanie uprawnień do 

emisji następuje, jeżeli nakłady inwestycyjne są co najmniej równe wartości przyznanych 

bezpłatnie uprawnień. W przypadku, gdy wartość nakładów inwestycyjnych jest niższa od 

wartości przydzielonych bezpłatnie uprawnień do emisji - nie są one wydawane  

do czasu uzupełnienia brakujących nakładów.  

Pomijając konieczność podejmowania działań modernizacyjnych w ramach derogacji 

podjęcie przez sektor energetyczny działań i przedsięwzięć w zakresie realizacji modernizacji 

odtworzeniowych i nowych inwestycji, zwiększających potencjał zdolności wytwórczych, 

przesyłowych i dystrybucyjnych jest konieczne i uzasadnione, gdyż bez tych zmian polska 

gospodarka może w kolejnych latach utracić dostęp do relatywnie taniej energii elektrycznej. 

Pod znakiem zapytania może również zostać postawiona pewność dostaw energii 

elektrycznej. 

Niemniej jednak podejmowane działania, mające na celu złagodzenie wzrostu cen 

energii elektrycznej związanej z nowymi inwestycjami, powinny mieć również charakter 

zmian systemowych w elektroenergetyce, w szczególności zwiększających zakres 

funkcjonowania mechanizmów rynku konkurencyjnego w obszarze wytwarzania i obrotu 

energią elektryczną. Wydaje się, że wymusi to racjonalizację kosztów działania po stronie 

przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze sektora energetycznego, w tym 

również po stronie regulowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obszarów 

przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.  

Ceny energii elektrycznej oraz usług jej dostarczania powinny także uwzględniać 

realne potrzeby finansowania modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznych oraz mocy 

wytwórczych, opartych o nowoczesne technologie, w tym również niskoemisyjne. Potrzeby 

modernizacji i rozwoju potencjału energetycznego stanowią pochodną konieczności 

zachowania bezpieczeństwa i ciągłości dostarczania energii elektrycznej na potrzeby całej 

gospodarki naszego kraju, przy odpowiednio elastycznym wzroście zapotrzebowania na 

energię wraz ze wzrostem PKB.  
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W Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI), który stanowi główną część wniosku 

derogacyjnego przewiduje się inwestycje mające na celu obniżenie emisyjności polskiej 

gospodarki, w szczególności budowę wysokosprawnych bloków energetycznych, zmianę 

paliw na niskoemisyjne (np. gaz), rozwój sieci elektroenergetycznej oraz rozwój czystych 

technologii. Wartość tych inwestycji oszacowano na ok. 200 mld PLN w okresie 2013-2020. 

Obecnie w Polsce energia elektryczna jest wytwarzana niemal wyłącznie z węgla, natomiast 

zadania w KPI pozwolą na znaczne zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej 

z gazu. Zgłoszone we wniosku derogacyjnym zadania obejmują około 12 tys. MW nowych 

mocy na gaz. Realizacja tylko połowy tych zadań pozwoliłaby na około 10-krotne 

zwiększenie produkcji energii elektrycznej z gazu. 

 

Bezpłatne uprawnienia do emisji dla przemysłu w III okresie rozliczeniowym systemu 

EU ETS, tj. 2013-2020 

 W celu ograniczenia ryzyka przenoszenia produkcji oraz emisji poza obszar UE 

(tzw. ucieczki emisji CO2 – carbon leakage), dyrektywa EU ETS, w drodze wyjątku od 

obowiązku nabywania uprawnień do emisji w systemie aukcyjnym, wprowadza  

dla sektorów narażonych na ucieczkę emisji szczególne regulacje. Ucieczka emisji może mieć 

charakter bezpośredni (wysokie koszty związane z emisją z procesu produkcyjnego)  

lub pośredni (wysokie koszty energii elektrycznej wykorzystywanej do procesu 

produkcyjnego). Oba te zjawiska mogą też wystąpić razem. Odnośnie zjawiska bezpośredniej 

ucieczki emisji corocznie, w okresie 2013-2020, instalacjom z sektorów narażonych  

na ucieczkę emisji przysługiwać będzie do 100% bezpłatnych uprawnień do emisji. Należy 

zaznaczyć, że co do zasady 100% przydział uprawnień do emisji otrzymują instalacje 

najefektywniejsze w całej UE, na podstawie których wyznaczono wartości benchmarków dla 

poszczególnych sektorów przemysłowych. Dodatkowo wartość bezpłatnego przydziału 

korygowana jest współczynnikiem korygującym (cross sectoral correction factor – CSCF) 

mającym za zadanie zmniejszenie puli wyliczonego zapotrzebowania na uprawnienia do 

emisji, w stosunku do całkowitego pułapu uprawnień do emisji w danym roku wynikającego 

z przyjętego celu redukcyjnego. 

Również sektory przemysłowe nienarażone na ucieczkę emisji, a także sektor 

produkcji ciepła mogą otrzymać część uprawnień do emisji bezpłatnie. W roku 2013 

bezpłatne uprawnienia mogły stanowić maksymalnie 80% puli, następnie corocznie liczba 

przyznawanych bezpłatnie uprawnień do emisji zmniejsza się o stałą wartość do osiągnięcia 

poziomu 30% w roku 2020 i 0% w roku 2027. Liczba bezpłatnych uprawnień do emisji dla 
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sektorów przemysłu nie narażonych na ucieczkę emisji stanowił całkowitą liczbę bezpłatnych 

uprawnień do emisji pomniejszoną o bezpłatne uprawnienia przyznane sektorom narażonym 

na ucieczkę emisji oraz o część przynależną produkcji ciepła. 

 

Mechanizm rezerwy stabilizacyjnej – ingerencja w rynek uprawnień do emisji 

Jednym z elementów, które będą miały wpływ na funkcjonowanie przemysłu, jest 

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z dnia 6 października 2015 r. 

w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu 

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE. 

Wprowadziła ona do systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS 

mechanizm rezerwy stabilizacyjnej (market stability reserve – MSR), tj. mechanizm 

kontrolowania podaży uprawnień do emisji na rynku.  

W momencie wystąpienia dużej nadwyżki uprawnień do emisji na rynku dokonuje się 

transferu uprawnień z puli aukcyjnej (pomniejsza się liczbę uprawnień do emisji, które 

państwa członkowskie mogą sprzedać na aukcji) do specjalnie utworzonej rezerwy 

uprawnień, natomiast w przypadku niedoboru uprawnień do emisji na rynku, uprawnienia 

z rezerwy zostają uwolnione i dodane do puli aukcyjnej. 

Rząd podjął decyzję o zaskarżeniu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/1814. Skarga stwierdzająca nieważność ww. decyzji została wniesiona do Trybunału 

Sprawiedliwości UE w dniu 4 stycznia 2016 r. 

W opinii Rządu Rzeczypospolitej Polskiej tworzona rezerwa, poprzez ograniczenie 

puli uprawnień do emisji dostępnych na rynku doprowadzi do wzrostu cen uprawnień, przez 

co przedsiębiorstwa w Polsce będą zmuszone do zmiany wykorzystywanego paliwa na mniej 

emisyjne wpływając w ten sposób na tzw. „miks energetyczny”, zarówno na poziomie 

przedsiębiorstw, jak i całego kraju. 

Polska nie uznaje za zgodne z własną racją stanu tak daleko idącego uzależniania się 

od surowców energetycznych z zagranicy. Uznajemy za zasadne, aby dalsza redukcja emisji 

w sektorze energetycznym realizowana była bez dyskryminowania krajowych surowców 

energetycznych, w sposób efektywny kosztowo oraz możliwe najmniej wpływający na 

konkurencyjność polskiej gospodarki oraz ceny energii elektrycznej dla odbiorców 

końcowych. 

Uznanie nieważności decyzji będzie potwierdzeniem konieczności uwzględnienia w 

polityce klimatycznej UE innych metod redukcji emisji, w szczególności wykorzystania 

potencjału lasów do pochłaniania dwutlenku węgla. 
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Rewizja EU ETS (na lata 2020-2030) 

W październiku 2014 r. Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie ram 

polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, w tym w sprawie wiążącego celu 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 r. w porównaniu 

z 1990 r., co odpowiada redukcji emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do 

emisji (EU ETS) o 43% w porównaniu z 2005 r., jak również dalszego przydzielania 

bezpłatnych uprawnień do emisji dla przemysłu i ustanowienia mechanizmów finansowania 

w celu zapewnienia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.  

Biorąc pod uwagę Konkluzje Rady Europejskiej, głównym celem do osiągnięcia 

podczas negocjacji nad kształtem systemu EU ETS po roku 2020 (projekt dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia 

racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych) jest 

takie sformułowanie przepisów dyrektywy, które pozwoliłyby na zmaksymalizowanie 

korzyści dla Polski wynikających z wynegocjowanych podczas Rady Europejskiej rozwiązań. 

W opinii Rządu, w tym celu należałoby zapewnić państwom członkowskim, które 

będą korzystać z proponowanych rozwiązań, w szczególności finansowych, znacznego 

marginesu swobody w doborze sposobu i rodzajów finansowanych projektów. Takie 

rozwiązanie wydaje się w pełni uzasadnione, gdyż to państwa członkowskie, które są 

beneficjentami mechanizmów takich jak derogacje dla energetyki, czy Fundusz 

Modernizacyjny najlepiej znają własne potrzeby modernizacyjne i zapewniłyby skierowanie 

środków finansowych na najistotniejsze i najbardziej efektywne projekty.  

Odnosząc się do kwestii ucieczki emisji oraz benchmarków, według których następuje 

przydział bezpłatnych uprawnień do emisji dla przemysłu, należy zagwarantować, aby 

działanie systemu EU ETS nie prowadziło do spadku produkcji przemysłowej w wyniku 

zmniejszania produkcji lub przenoszenia jej poza granice UE, przy jednoczesnym zachowaniu 

celów środowiskowych, tj. ograniczania emisji gazów cieplarnianych w sposób efektywny 

kosztowo.  

W projekcie przedstawionym przez Komisję Europejską zasadnicze zastrzeżenia co do 

zgodności z konkluzjami Rady Europejskiej budzi zaproponowany sposób zarządzania 

Funduszem Modernizacyjnym. Wątpliwości budzi także zaproponowane podejście do kwestii 

przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla przemysłu, czyli m.in. zaostrzania poziomu 

benchmarków oraz ograniczania liczby sektorów narażonych na zjawisko ucieczki emisji. 

Szczegółowy sposób podejścia do ochrony przed zjawiskiem ucieczki emisji nie był objęty 

konkluzjami Rady i jest inicjatywą Komisji Europejskiej. 
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Poza kwestiami ujętymi w konkluzjach Rady Europejskiej, w projekcie dyrektywy 

wprowadzono również inne, pomniejsze zmiany, które mają za zadanie usprawnić i zapewnić 

przewidywalność funkcjonowania systemu EU ETS w okresie po roku 2020.  

Z punktu widzenia stabilności zarówno politycznej, jak i inwestycyjnej, kluczowe jest 

jednoznaczne zapewnienie, że rozwiązania prawne, które zostaną zawarte w legislacji 

wdrażającej ustalenia dokonane przez Radę Europejską, są wyraźnie ograniczone czasowo do 

roku 2030 oraz zawierają klauzulę dokonania przeglądu efektywności wdrażania. Dopiero 

wyniki przeprowadzenia takiej oceny stanowić będą podstawę do podjęcia decyzji 

politycznych co do kształtu polityki klimatyczno-energetycznej UE po roku 2030. Dotyczy to 

także kwestii wartości liniowego współczynnika w wysokości 2,2%, o który corocznie 

zmniejszana będzie pula uprawień do emisji w EU ETS w okresie 2020-2030. 

Jednocześnie, rewizja dyrektywy EU ETS jest doskonałą okazją do wprowadzenia 

w systemie EU ETS zmian, które zbliżą europejską politykę klimatyczną do polityki 

międzynarodowej w tym zakresie i jednocześnie będą korzystne z punktu widzenia 

środowiskowego i gospodarczego.  

W tym kontekście należy uwzględnić rolę lasów jako naturalnego pochłaniacza CO2. 

Lasy nie tylko stanowią znaczny zasób węgla, lecz posiadają także duży potencjał 

mitygacyjny, który można zwiększać poprzez prowadzenie dodatkowych działań w sektorze 

leśnym. Dla państw prowadzących gospodarkę leśną w sposób wzorowy krzywdzące byłoby 

nie uwzględnienie tych dodatkowych, pro-środowiskowych działań, w przyszłej polityce 

klimatycznej UE. Pochłanianie emisji CO2 powinno być traktowane co najmniej na równi 

z innymi działaniami redukcyjnymi, o ile nie priorytetowo. Jednostki pochłaniania powinny 

być wykorzystywane w  systemie handlu uprawnieniami do emisji. 

Ponadto Rząd RP będzie popierał inicjatywy zmierzające do uproszczenia systemu 

handlu uprawnieniami do emisji, który w obecnym kształcie jest dużym obciążeniem 

administracyjnym, zarówno dla organów, jak i dla podmiotów w nim uczestniczących.  

Udział Polski w wysiłku redukcyjnym powinien uwzględniać specyfikę wyjściowego 

mixu energetycznego, możliwości jego zmiany, jak i koszty takiej operacji, z wyraźnym 

określeniem części przeniesionej na społeczeństwo poprzez podwyżkę cen energii i takie 

stanowisko Rząd Polski prezentuje na forum UE. 
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Rekompensaty dla przemysłu z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej 

Zgodnie z art. 10 a ust. 6 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów 

cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE państwa 

członkowskie mogą przyjąć mechanizmy finansowe na rzecz sektorów lub podsektorów, 

które uznają za narażone na negatywne skutki pośrednie działania systemu EU ETS 

wynikające ze wzrostu cen energii. Takie środki muszą być zgodne z zasadami pomocy 

państwa określonymi w opublikowanym w dniu 22 maja 2012 r. Komunikacie Komisji 

Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r. Wytyczne stanowią podstawę do 

opracowania i przyjęcia w poszczególnych krajach członkowskich systemu pomocy 

publicznej w formie rekompensat dla przedsiębiorstw narażonych na ucieczkę emisji. 

Cytowany powyżej zapis z art. 10 a ust 6 dyrektywy umożliwia państwom członkowskim 

zastosowanie szczególnego podejścia do niektórych przedsiębiorstw, dopuszczając na ich 

rzecz pomoc mającą na celu rekompensowanie wzrostu cen energii elektrycznej, 

wynikających z włączenia kosztów emisji gazów cieplarnianych spowodowanych EU ETS, 

tzw. kosztami emisji pośrednich. 

Kwestia wprowadzenia systemu rekompensat dla branży energochłonnej rozważana 

była podczas prac nad projektem ustawy z dnia 12 czerwca 2016 r. o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 1223) i stanowiła 

przedmiot rozbieżności między Ministrem Gospodarki, a Ministrem Środowiska, popartym 

przez Ministra Finansów. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie rekompensat z tytułu 

wzrostu kosztów energii elektrycznej wywołanych kosztem zakupu uprawnień do emisji, 

zgodnie z propozycją Ministra Gospodarki, pochodzić miałyby z części przychodów 

uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji w drodze aukcji, stanowiących dochód budżetu 

państwa. Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2014 r. Rząd 

zdecydował nie wprowadzać systemu rekompensat do projektu ustawy o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.  

Należy podkreślić, że pomysł wprowadzenia systemu rekompensat powstał w czasie, 

gdy cena uprawnień do emisji była znacznie wyższa niż obecnie, a tym samym istniało realne 

ryzyko znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej, co z kolei przełożyłoby się na 

zwiększenie kosztów produkcji w innych sektorach przemysłowych. Sytuacja ta mogła 

powodować dla pewnej grupy przedsiębiorców znaczne, dodatkowe obciążenia finansowe 
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związane z ich obligatoryjnym udziałem w systemie EU ETS. W sytuacji gdy cena uprawnień 

do emisji spadła (obecnie oscyluje w granicach około 5 EUR, podczas gdy w szczytowym 

momencie było to ok. 16 EUR) sytuacja przedsiębiorstw zmieniła się diametralnie. W chwili 

obecnej wydaje się, iż koszt zakupu uprawnień do emisji nie doprowadzi do znaczącego 

wzrostu cen energii elektrycznej. Należy podkreślić, że branża producentów energii korzysta 

z derogacji dla energetyki, tj. częściowego bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji, która 

również była projektowana z myślą o niedopuszczeniu do wzrostu cen energii. Obecnie nie 

ma realnych potrzeb rekompensowania poniesionych przez przedsiębiorców kosztów zakupu 

energii elektrycznej. 

W przypadku realnego zagrożenia drastycznym wzrostem kosztów cen uprawnień do 

emisji istnieje możliwość ponownej analizy zasadności wprowadzenia systemu rekompensat 

dla przemysłu energochłonnego. System ten można by wprowadzić wówczas odrębną 

regulacją prawną, niezależnie od wejścia w życie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych. 

Należy dodać, że w ramach propozycji zmian do dyrektywy EU ETS (projekt 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu 

wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji 

niskoemisyjnych) zaproponowane zostały zmiany w systemie rekompensat dla przemysłu 

z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej.  

Sugerowanym rozwiązaniem jest wycofanie z projektu dyrektywy EU ETS przepisów 

pozwalających państwom członkowskim na stosowanie rekompensat związanych 

z pośrednimi kosztami emisji w sektorach energochłonnych w oparciu o regulacje/decyzje 

krajowe. Na obszarze Unii Europejskiej dochodzi obecnie do sytuacji, w której w niektórych 

państwach członkowskich stosowane są zróżnicowane instrumenty wsparcia, a w pozostałych 

takie wsparcie nie jest udzielane (w znacznym stopniu zależy to od możliwości krajowych 

środków publicznych). Zróżnicowanie takie powoduje zaburzenie konkurencyjności 

wewnątrz UE.  

Alternatywnie (jeżeli wdrożenie powyższej propozycji nie będzie możliwe), należy 

wprowadzić rozwiązanie polegające na zharmonizowanym systemie rekompensat, 

zobowiązujące wszystkie państwa członkowskie do jednakowych działań. Źródłem wsparcia 

powinny być środki budżetu UE, w tym środki pochodzące ze sprzedaży uprawnień do emisji. 

Dopuszczalnym zróżnicowaniem funkcjonowania instrumentu wsparcia w poszczególnych 

państwach członkowskich może być ustalenie maksymalnego progu pomocy, dającego pole 
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do decyzji na poziomie krajowym, przy czym próg ten powinien być określony na 

maksymalnie niskim poziomie. 


