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Obniżenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 40 proc. poniżej poziomu z 1990 r.,
wiążący na całym obszarze UE cel w dziedzinie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
wynoszący co najmniej 27 proc., nowe, ambitne cele polityki w dziedzinie efektywności
energetycznej, nowy system zarządzania oraz zbiór nowych wskaźników w celu
zapewnienia konkurencyjności i bezpiecznego systemu energetycznego − to filary nowych
ram prawnych UE w zakresie zmian klimatu i energii na 2030 r. przedstawione w dniu 22
stycznia 2014 r. przez Komisję Europejską.
Poparte szczegółową analizą dotyczącą cen i kosztów energii ramy prawne na 2030 r. zapewnią
inwestorom pewność prawną i skoordynowane podejście państw członkowskich, prowadzące
do opracowania nowych technologii. Ramy te wspierają stały postęp w przechodzeniu na
gospodarkę niskoemisyjną oraz tworzeniu konkurencyjnego i bezpiecznego systemu
energetycznego zapewniającego energię po przystępnych cenach dla wszystkich konsumentów,
zwiększającego bezpieczeństwo dostaw energii dla UE, zmniejszającego naszą zależność od
importu energii i tworzącego nowe możliwości wzrostu i miejsc pracy, z uwzględnieniem
potencjalnego wpływu cen w perspektywie długoterminowej.
Komunikat określający ramy prawne na 2030 r. będzie omówiony na najwyższym szczeblu, w
szczególności w Radzie Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Towarzyszy mu dotyczący
rezerwy stabilności rynkowej wniosek legislacyjny w sprawie unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (EU ETS) po 2021 r., który ma na celu wzmocnienie stabilności
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systemu. Sprawozdanie dotyczące cen i kosztów energii w Europie, opublikowane razem z
komunikatem wskazuje, że wzrost cen energii można częściowo ograniczyć poprzez
zapewnienie opłacalnej polityki w dziedzinie energii i klimatu, konkurencyjnych rynków
energii i poprawy efektywności energetycznej.
Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, powiedział: „Działania na rzecz
klimatu mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości naszej planety a prawdziwie europejska
polityka w dziedzinie energii jest podstawą naszej konkurencyjności. Dzisiejszy pakiet stanowi
dowód na to, że całościowe podejście do tych dwóch kwestii nie tylko nie przynosi szkód, ale
wręcz wzmacnia je wzajemnie. Tworzenie gospodarki zasobnej w miejsca pracy, mniej
zależnej od importu energii dzięki zwiększonej wydajności i zwiększonej lokalnej produkcji
czystej energii leży w interesie UE. Ustalony na 2030 r. ambitny cel 40 proc. redukcji gazów
cieplarnianych jest najbardziej racjonalnym pod względem kosztów przełomowym
osiągnięciem w naszym dążeniu do gospodarki niskoemisyjnej. A cel dotyczący co najmniej 27
proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych stanowi ważny sygnał i oznacza stabilność dla
inwestorów, wzrost zielonego zatrudnienia i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii”.
Komisarz ds. energii Günther Oettinger oświadczył: „Ramy na 2030 r. odzwierciedlają
dążenie UE do postępów w dziedzinie konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki, stabilności
inwestycji i bezpieczeństwa dostaw energii. Moim celem jest zapewnienie dostępu do energii
po konkurencyjnych cenach dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ramy na rok 2030
ustanawiają wysoki poziom ambicji działań związanych z klimatem, ale także wskazują, że
powinno być to osiągnięte jak najniższym kosztem. Wewnętrzny rynek energii tworzy
podstawy umożliwiające realizację tego celu, a ja będę kontynuował pracę nad jego
ukończeniem tak aby wykorzystać cały jego potencjał. Zawiera się w tym „europeizacja”
polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.”
Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Pomimo opinii,
że nic ambitnego w dniu dzisiejszym Komisji nie uda się ustalić, udało nam się. Redukcja
emisji na poziomie 40 proc. jest najbardziej efektywnym celem związanym z kosztami energii
dla UE i bierze pod uwagę odpowiedzialność globalną. Europa musi oczywiście kontynuować
swoje stanowisko w kwestii źródeł odnawialnych. Dlatego jest to takie ważne, że dziś udało się
Komisji przedstawić wiążący cel na poziomie UE. Szczegóły ram będą musiały być jeszcze
doprecyzowane, ale kierunek dla Europy został przyjęty. Jeżeli inne regiony byłyby równie
ambitne w sprawach klimatu, świat byłby dziś w lepszej kondycji”.
Kluczowe elementy ram polityki na 2030 r. określone przez Komisję są następujące:
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1. Wiążący cel w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych: Centralny element
polityki UE w zakresie energii i klimatu na 2030 r. - 40 proc. redukcja emisji poniżej
poziomu z 1990 r. zostanie osiągnięta wyłącznie za pomocą środków wewnętrznych.
Roczna redukcja mieszcząca się w „pułapie” dotyczącym emisji w sektorach objętych EU
ETS zwiększy się z 1,74 proc. obecnie do 2,2 proc. po 2020 r. Emisje z sektorów
nieobjętych EU ETS powinny zostać ograniczone o 30 proc. poniżej poziomu z 2005 r., a
działania te będą rozdzielone równomiernie pomiędzy państwa członkowskie. Komisja
wzywa Radę i Parlament Europejski do uzgodnienia do końca 2014 r. zobowiązania do 40
proc. redukcji, jakie UE powinna podjąć na początku 2015 r. w ramach międzynarodowych
negocjacji w sprawie nowej umowy dotyczącej klimatu, które powinny zakończyć się w
Paryżu pod koniec 2015 r.
2. Cel dotyczący energii ze źródeł odnawialnych obowiązujący na całym obszarze EU:
Energia odnawialna odegra główną rolę w przejściu na konkurencyjny, bezpieczny i trwały
system energii. Wzorowany na bardziej zorientowanym na rynek podejściu dotyczącym
tworzenia warunków dla powstających technologii, cel dotyczący energii ze źródeł
odnawialnych obowiązujący na całym obszarze UE i kształtujący się na poziomie co
najmniej 27 proc. w 2030 r. przyniesie znaczne korzyści w zakresie sald handlowych
dotyczących energii w oparciu o lokalne źródła energii, zatrudnienie i wzrost gospodarczy.
Cel dotyczący energii ze źródeł odnawialnych obowiązujący na całym obszarze UE jest
niezbędny do prowadzenia dalszych inwestycji w tym sektorze. Jednak nie zostanie on
narzucony w formie celów krajowych za pośrednictwem przepisów UE. Pozostawiono
państwom członkowskim swobodę w zakresie przekształcenia systemu energetycznego w
sposób najlepiej dostosowany do krajowych preferencji i okoliczności. Osiągnięcie
powyższego celu będzie zapewnione poprzez nowy system zarządzania oparty na
krajowych planach energetycznych (patrz niżej).
3. Efektywność energetyczna: Udoskonalona efektywność energetyczna przyczyni się do
realizacji wszystkich celów polityki UE w zakresie energii − bez niej przejście do
konkurencyjnego, bezpiecznego i trwałego systemu energii nie jest możliwe. Rola
efektywności energetycznej w ramach opracowanych na 2030 r. będzie w dalszym ciągu
rozważana w trakcie przeglądu dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, który ma
zostać ukończony pod koniec tego roku. Komisja rozważy ewentualną potrzebę zmian w
dyrektywie po dokonaniu przeglądu. W krajowych planach energetycznych państw
członkowskich należy również uwzględnić efektywność energetyczną.
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4. Reforma EU ETS: Komisja proponuje ustanowić rezerwę stabilności rynkowej na
początku kolejnego okresu handlu przydziałami w 2021 r. Rezerwa miałaby rozwiązać
problem nadwyżki uprawnień do emisji, która powstała w ostatnich latach i jednocześnie
podnieść odporność systemu na poważne zaburzenia poprzez automatyczne dostosowanie
podaży uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji. Utworzenie takiej rezerwy —
oprócz niedawno uzgodnionego opóźnienia w drodze sprzedaży aukcyjnej przydziałów o
wartości 900 mln do 2019-2020 r. („opóźnienie sprzedaży”) — jest wspierane przez
szerokie spektrum zainteresowanych stron. Zgodnie z zaproponowanym prawodawstwem
rezerwa będzie funkcjonować wyłącznie na podstawie uprzednio określonych zasad, które
nie pozostawiają żadnej swobody Komisji ani państwom członkowskim w ich wdrażaniu.
5. Konkurencyjna, bezpieczna energia po przystępnych cenach: Komisja proponuje zestaw
kluczowych wskaźników w celu oceny dokonywanych postępów oraz w charakterze
podstawy dla potencjalnej polityki. Wskaźniki te dotyczą na przykład zróżnicowania w
cenach energii między głównymi partnerami handlowymi, dywersyfikacji dostaw i
korzystania z lokalnych źródeł energii, jak również zdolności połączeń wzajemnych
między państwami członkowskimi. Realizowana w oparciu o te wskaźniki polityka
zapewni w perspektywie 2030 r. konkurencyjny i bezpieczny system energii, który będzie
nadal opierać się na integracji rynku, dywersyfikacji dostaw, wzmocnieniu konkurencji,
rozwoju lokalnych źródeł energii, a także na wsparciu badań, rozwoju i innowacji.
6. Nowy system zarządzania: W ramach na 2030 r. przedstawiono nowy system
zarządzania w oparciu o krajowe plany na rzecz konkurencyjnej, bezpiecznej i
trwałej energii. Plany te zostaną przygotowane w oparciu o przyszłe wytyczne Komisji
przez państwa członkowskie w ramach wspólnego podejścia, które zapewni większą
pewność inwestorom i większą przejrzystość, a także poprawi spójność, koordynację i
nadzór UE. Interaktywna współpraca między Komisją a państwami członkowskimi
sprawi, że plany będą wystarczająco ambitne, a także spójne i zgodne w czasie.
Do komunikatu określającego ramy na 2030 r. dołączono sprawozdanie w sprawie cen
energii i kosztów, które ocenia kluczowe czynniki i porównuje ceny UE z cenami jej
głównych partnerów handlowych. Ceny energii wzrosły w prawie każdym państwie
członkowskim od 2008 r., głównie z powodu podatków i opłat, ale także ze względu na
wyższe koszty sieci. Porównanie z partnerami międzynarodowymi, w szczególności z cenami
gazu w USA, podkreśla rosnące zróżnicowanie cen, które mogłoby osłabić konkurencyjność
Europy, w szczególności dla energochłonnych sektorów przemysłu. Niemniej jednak rosnące
ceny energii mogą być częściowo złagodzone poprzez racjonalną politykę w dziedzinie
4

klimatu i energii, konkurencyjne rynki energii i udoskonalone środki efektywności
energetycznej, takie jak stosowanie bardziej energooszczędnych produktów. Działania
europejskiego przemysłu na rzecz efektywności energetycznej należy rozwinąć bardziej,
uwzględniając ograniczenia fizyczne, jako że konkurencja działa w ten sam sposób a
przemysł europejski decyduje się inwestować poza granicami UE, aby zbliżyć się do
rozwijających się rynków. Ustalenia te stanowią podstawę ram na rok 2030.
 Dalsze działania
Rada Europejska rozważy ramy prawne podczas wiosennego posiedzenia w dniach 20-21
marca.
 Przebieg procedury
Ramy powstały w oparciu o istniejący „pakiet klimatyczno-energetyczny” określający cele na
2020 r., a także o plan działań Komisji na 2050 r. na rzecz energii i konkurencyjnej gospodarki
niskoemisyjnej. Komunikat w sprawie ram politycznych na 2030 r. realizuje założenia zielonej
księgi Komisji z marca 2013 r., za pośrednictwem której rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę
konsultacje społeczne dotyczące najbardziej odpowiedniego zakresu i struktury celów w
zakresie klimatu i energii na 2030 r. Dokumenty te odzwierciedlają unijny cel zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. poniżej poziomu z 1990 r. do 2050 r. jako część
koniecznych działań ze strony krajów rozwiniętych.
 Dokument Komisji Europejskiej
Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii COM (2014) 15:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0015:FIN:PL:PDF
 Dodatkowe informacje:
W sprawie zagadnień związanych z energią:
http://ec.europa.eu/energy/2030_en.htm
W sprawie zagadnień związanych z klimatem:
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
 Informacje w załącznikach w języku angielskim:
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MEMO/14/39 – Pytania i odpowiedzi w sprawie rezerwy stabilności rynku ETS
MEMO/14/40 – Pytania i odpowiedzi w sprawie ram na 2030 r.
MEMO/14/38 ‒ Pytania i odpowiedzi w sprawie analizy cen energii
 Europejska gospodarka i energetyka:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/energy-economicdevelopments-in-europe_en.htm
 Sprawozdanie nt. kosztów i cen energii:
http://ec.europa.eu/energy/doc/2030/20140122_swd_prices.pdf

Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska1

1

Na podstawie informacji Komisji Europejskiej.
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Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii
1.

WPROWADZENIE

Od przyjęcia pierwszego pakietu klimatyczno-energetycznego w 2008 r. osiągnięto już wiele.
Unia Europejska jest obecnie na dobrej drodze do zrealizowania celów wytyczonych na 2020
r. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i stosowania energii odnawialnej.
Znacząco wzrosła też efektywność wykorzystania energii dzięki bardziej energooszczędnym
budynkom, wyrobom, procesom przemysłowym i pojazdom. Znaczenie tych osiągnięć jest
tym większe, że faktyczny wzrost gospodarki europejskiej w okresie od 1990 r. wyniósł ok.
45 %. Cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych, energii odnawialnej i oszczędności
energii zdefiniowane jako cele 20–20–20 odegrały zasadniczą rolę w pobudzaniu tego
procesu i utrzymaniu zatrudnienia ponad 4,2 mln osób w różnych dziedzinach ekoprzemysłu1,
wykazując stały wzrost w okresie kryzysu.
Ramka 1: Zasadnicze osiągnięcia na gruncie aktualnych ram polityki energetycznej
i klimatycznej
Unia Europejska postawiła sobie do 2020 r. trzy cele: redukcję emisji gazów cieplarnianych
(o 20 %), zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (do 20 %) i poprawę
efektywności energetycznej (o 20 %). Aktualnie realizowana polityka energetyczna i
klimatyczna przynosi znaczący postęp na drodze do osiągnięcia celów 20–20–20.
•

Emisja gazów cieplarnianych w 2012 r. spadła o 18 % w porównaniu z poziomem z
1990 r. i w wyniku obecnej polityki oczekuje się dalszego spadku do poziomów
niższych niż w 1990 r. o 24 % do 2020 r. i o 32 % do 2030 r.

•

Udział energii ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu energii wzrósł w 2012 r.
do 13 % i oczekuje się dalszego wzrostu tego wskaźnika do 21 % w 2020 r. i do
24 % w 2030 r.

•

W UE na koniec 2012 r. zlokalizowano 44 % światowej produkcji energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych ( z wyłączeniem hydroelektrowni).

•

Energochłonność gospodarki UE w latach 1995–2011 spadła o 24 %, natomiast w
przemyśle wskaźnik ten wyniósł ok. 30 %.

•

Intensywność emisji dwutlenku węgla w gospodarce UE zmniejszyła się w latach
1995–2010 o 28 %.

Od 2008 r. zaszło zatem wiele zmian. Najbardziej oczywistą są skutki kryzysu gospodarczego
i finansowego, który oddziaływał na zdolności inwestycyjne państw członkowskich. Ceny
paliw kopalnych utrzymują się na wysokim poziomie, co wywiera negatywny wpływ na
unijny bilans handlowy i koszty energii. W 2012 r. rachunki za import ropy naftowej i gazu
ziemnego do UE wyniosły ponad 400 mld EUR, co odpowiada w przybliżeniu 3,1 % PKB
całej Unii Europejskiej. Środek ciężkości w zakresie światowego zapotrzebowania na energię
1
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zdecydowanie przesunął się w kierunku gospodarek wschodzących, zwłaszcza Chin i Indii.
Jednocześnie użytkownicy w gospodarstwach domowych i odbiorcy przemysłowi są coraz
bardziej zaniepokojeni rosnącymi cenami energii i różnicami w poziomach cen z wieloma
partnerami handlowymi UE, zwłaszcza Stanami Zjednoczonymi. Nastąpił rozwój
wewnętrznego rynku energii, ale pojawiły się nowe czynniki grożące jego rozdrobnieniem.
Unijny system handlu emisjami nie napędza w wystarczającym stopniu inwestycji w
technologie niskoemisyjne, zwiększa bowiem prawdopodobieństwo realizacji polityk
krajowych podważających równe warunki konkurowania, które ten system z założenia miał
tworzyć. O ile technologie pozyskiwania energii odnawialnej osiągnęły wysoki poziom
zaawansowania, a ich koszty znacząco spadły, o tyle szybki rozwój odnawialnych źródeł
energii stwarza obecnie nowe wyzwania dla systemu energetycznego. Wydajność
energetyczna wielu produktów wykorzystujących energię jest obecnie wyższa i konsumenci
odnoszą korzyści z faktycznych oszczędności energetycznych i finansowych.
Jednocześnie pojawiły się kolejne dowody na to, że zmiany klimatu są prawdopodobnie
skutkiem działań człowieka, a ograniczenie dalszych zmian w klimacie Ziemi wymaga
znacznego i trwałego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych2.
Dlatego należy teraz zastanowić się nad tymi zjawiskami oraz ramami politycznymi
potrzebnymi na rok 2030.. Według zainteresowanych stron, które odpowiedziały na zieloną
księgę3, należy w dalszym ciągu pobudzać zmiany w kierunku gospodarki niskoemisyjnej,
która zapewni wszystkim użytkownikom konkurencyjną i przystępną energię oraz tworzy
nowe możliwości wzrostu i miejsca pracy. Ten model gospodarki zapewnia także większe
bezpieczeństwo dostaw energii i zmniejsza zależność całej Unii od importu. Musimy przyjąć
ambitne zobowiązanie do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z
najracjonalniejszym kosztowo sposobem postępowania opisanym w planie działań do 2050 r.4
i uczynić to w odpowiednim czasie przed zbliżającymi się negocjacjami międzynarodowego
porozumienia w sprawie klimatu. Musimy możliwie jak najwcześniej zagwarantować
pewność prawną podmiotom inwestującym w technologie niskoemisyjne, a także inicjować
badania naukowe, rozwój i innowacje oraz doskonalenie łańcuchów dostaw dla nowych
technologii i wprowadzanie w nich rozwiązań przemysłowych. Wszystko to należy
przeprowadzić z uwzględnieniem dominujących realiów gospodarczych i politycznych i w
oparciu o doświadczenia uzyskane w ramach wdrażania aktualnej polityki.
Na tym tle podstawą ram polityki do 2030 r. powinno być pełne zrealizowanie celów 20–20–
20, a także:
•

Ambitne zobowiązanie do redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z planem
działania do roku 2050. Zobowiązanie to powinno powinno być realizowane w
ramach podejścia, które jest racjonalne pod względem kosztów i odnosi się do
wyzwań przystępności cenowej, konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw i
zrównoważenia, a także uwzględnia obecne uwarunkowania gospodarcze i
polityczne.

•

Uproszczenie europejskich ram politycznych przy zwiększeniu komplementarności i
spójności celów i narzędzi.
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Maker [Zmiany klimatu 2013 r.: Podstawy fizyczne; I Grupa Robocza Międzyrządowego Zespołu ds.
Zmian Klimatu; Streszczenie dla decydentów politycznych], październik 2013 r.
COM(2013) 169: Zielona księga w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030.
COM(2011) 885 Plan działania w dziedzinie energii do 2050 r.; COM(2011) 112 Plan działania
prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.
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•

Zapewnienie państwom członkowskim – na gruncie tych unijnych ram – możliwości
elastycznego określania, odpowiednio do indywidualnych warunków, sposobu
przechodzenia
na
gospodarkę
niskoemisyjną,
preferowanego
koszyka
energetycznego i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, a także
umożliwienie im minimalizacji kosztów.

•

Wzmocnienie regionalnej współpracy między państwami członkowskimi, która
pomoże sprostać wspólnym wyzwaniom w zakresie energii i klimatu w sposób
bardziej racjonalny kosztowo, a jednocześnie pogłębi integrację rynku i zapobiegnie
jego zakłóceniom.

•

Dynamizowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii za pomocą polityki opartej na
racjonalizacji kosztów, która wzmocni wymiar europejski; główne założenia tej
polityki to dalsza integracja wewnętrznego rynku energii oraz niezakłócona
konkurencja.

•

Jasne zrozumienie czynników kształtujących koszty energii, tak aby polityka była
oparta na faktach i dowodach i abyśmy byli świadomi, na co można oddziaływać za
pośrednictwem polityki unijnej i krajowej, a co pozostaje poza sferą naszych
wpływów. Określanie celów unijnych ram i narzędzi służących do ich wdrażania w
taki sposób, aby konkurencyjność działalności gospodarczej i przystępność cenowa
energii dla konsumentów pozostawały na pierwszym planie.

•

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego – przy jednoczesnej budowie
niskoemisyjnego i konkurencyjnego systemu energetycznego – za pomocą
wspólnych działań, zintegrowanych rynków, dywersyfikacji zagranicznych źródeł
dostaw, zrównoważonego rozwoju rodzimych źródeł energii, inwestycji w niezbędną
infrastrukturę, oszczędności na etapie użytkowników końcowych oraz wspierania
badań i innowacji.

•

Wzmacnianie poczucia pewności u inwestorów poprzez dostarczanie jasnych
sygnałów na temat kierunku zmian ram polityki po 2020 r. i zapewnienie, aby
zasadnicze zmiany istniejących celów i narzędzi nie weszły wcześniej w życie.

•

Uczciwy podział obciążeń między państwa członkowskie, odzwierciedlający ich
specyficzne uwarunkowania i potencjał.

W niniejszym komunikacie nakreślono ramy przyszłej polityki energetycznej i klimatycznej
UE i zapoczątkowano proces dochodzenia do wspólnej koncepcji jej przyszłej realizacji.
2.

GŁÓWNE ASPEKTY RAM POLITYKI

W zielonej księdze Komisja zwróciła się o opinie na temat najodpowiedniejszego zakresu i
struktury celów energetycznych i klimatycznych na 2030 r. Wśród zainteresowanych stron
istniała daleko idąca zgodność co do potrzeby określenia nowego celu w zakresie emisji
gazów cieplarnianych, jednak poglądy na temat poziomu ambicji w tym zakresie były
podzielone5. Zróżnicowane były też opinie co do tego, czy do osiągnięcia dalszego postępu w
perspektywie 2030 r. potrzebne są nowe cele dotyczące energii odnawialnej i efektywności
energetycznej
W analizie oceny skutków opublikowanej wraz z niniejszymi ramami poddano ocenie różne
cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych (35 %, 40 % i 45 %). Potwierdziły się wnioski z
5
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Planu działania w dziedzinie energii do 2050 r.6, a mianowicie iż koszty przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną nie odbiegają znacząco od kosztów, które trzeba by było tak czy
inaczej ponieść w związku z koniecznością odnowienia starzejącego się systemu
energetycznego, ze względu na rosnące ceny paliw kopalnych i zobowiązania wynikające z
obecnej polityki energetycznej i klimatycznej. Tym niemniej w okresie do 2030 r.
spodziewany jest wzrost kosztów systemu energetycznego do poziomu równego ok. 14 %
PKB w porównaniu z poziomem z roku 2010 wynoszącym ok. 12,8 % PKB. Koszty te
zostaną jednak w znaczącym stopniu przesunięte z wydatków na paliwa na wydatki na
innowacyjne urządzenia o wysokiej wartości dodanej, co pobudzi inwestycje w innowacyjne
produkty i usługi i stworzy miejsca pracy, a także pobudzi wzrost oraz poprawi unijny bilans
handlowy. Sprzyjające ramy gospodarcze i ukierunkowana polityka przemysłowa, jakie
zostały określone w towarzyszącym komunikacie w sprawie działań na rzecz odrodzenia
przemysłu europejskiego7, powinny pomóc sektorowi energetycznemu i podmiotom
gospodarczym wykorzystać te możliwości.
Doświadczenia wynikające z obecnych ram do 2020 r. wskazują, że o ile cele europejskie i
krajowe mogą pobudzać państwa członkowskie do intensywnych działań i stymulować wzrost
w sektorach wschodzących, o tyle nie zawsze zapewniały one integrację rynku, racjonalność
kosztową i niezakłóconą konkurencję. Z oceny skutków wynika, że realizacja głównego celu
w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych jest najmniej kosztowną drogą do
gospodarki niskoemisyjnej, która sama powinna zwiększać wykorzystanie energii
odnawialnej i przyczyniać się do oszczędności energii w Unii Europejskiej.
W świetle dowodów i doświadczeń związanych z obecną polityką Komisja proponuje nowy
cel w zakresie redukcji w UE emisji gazów cieplarnianych o 40 % w porównaniu z rokiem
1990. Cel ten będzie centralnym elementem unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do
roku 2030, a jego realizacja zostanie rozłożona między sektory objęte i nieobjęte unijnym
systemem handlu emisjami8. Cel dla sektorów nieobjętych unijnym systemem handlu
emisjami zostanie rozdzielony między państwa członkowskie (zob. poniżej). Spójnie z tym
celem zostanie wprowadzony główny ogólnoeuropejski cel dotyczący energii odnawialnej.
Będzie on wynosił co najmniej 27 %, przy czym państwa członkowskie będą mogły
elastycznie określać cele krajowe. Kwestia najlepszych sposobów oszczędzania energii w
2030 r. zostanie przeanalizowana bardziej szczegółowo w toku przeglądu dyrektywy o
efektywności energetycznej, który zakończy się w 2014 r.
Państwa członkowskie będą dysponować większą elastycznością, a jednocześnie zarządzanie
unijnymi celami w zakresie energii odnawialnej i oszczędności energii będzie ujęte w mocne
europejskie ramy zarządzania. Te dwa elementy będą połączone w sposób zgodny z realizacją
krajowych i europejskich celów w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz spójnie z
ogólniejszymi zasadami europejskiej polityki energetycznej, w tym z funkcjonowaniem i
dalszą integracją wewnętrznego rynku energii oraz budowaniem konkurencyjnego,
bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego.
2.1

Cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych

Komisja proponuje ustalenie na rok 2030 celu w zakresie redukcji emisji gazów
cieplarnianych w UE o 40 % w porównaniu z rokiem 1990. Ważne jest odnotowanie, że
6
7
8
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polityka oraz środki, które państwa członkowskie wdrażają i zamierzają wdrażać w związku
ze swymi obecnymi zobowiązaniami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, będą
nadal odnosić skutek po 2020 r. W przypadku pełnego wdrożenia i pełnej skuteczności tych
środków oczekuje się spadku poziomu emisji o 32 % w porównaniu z rokiem 1990. Będzie to
wymagało nieustających wysiłków, ale jednocześnie wskazuje na to, że cel zaproponowany
na 2030 r. jest osiągalny. Ważna będzie jednak stała ocena działań, aby uwzględniać wymiar
międzynarodowy i zagwarantować, że UE nadal dąży do gospodarki niskoemisyjnej po jak
najniższych kosztach.
Cel na poziomie unijnym musi zostać rozdzielony między sektory objęte unijnym systemem
handlu emisjami oraz zadania, które muszą zostać zrealizowane wspólnie przez państwa
członkowskie w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu emisjami. Sektor objęty
unijnym systemem handlu emisjami będzie musiał obniżyć do 2030 r. wielkość emisji gazów
cieplarnianych o 43 %, zaś sektor nieobjęty unijnym systemem handlu emisjami – obniżyć
wielkość emisji o 30 % w porównaniu z poziomem z 2005 r. Aby osiągnąć wymagany
poziom redukcji emisji w sektorze objętym unijnym systemem handlu emisjami, roczny
wskaźnik obniżania maksymalnej dopuszczalnej wielkości emisji w ramach unijnego systemu
handlu emisjami będzie musiał zostać zwiększony z obecnego poziomu 1,74 % do 2,2 % po
roku 2020.
Zbiorowe obciążenie sektora nieobjętego unijnym systemem handlu emisjami musi zatem
zostać rozdzielone pomiędzy poszczególne pastwa członkowskie w odpowiedni sposób i we
właściwym czasie. Obecnie podział ten następuje na podstawie względnej zamożności
mierzonej za pomocą PKB na głowę mieszkańca, co skutkuje znacznymi rozbieżnościami
zobowiązań od redukcji emisji o 20 % do jej dwudziestoprocentowego wzrostu. W analizie,
która stanowi podstawę dokonanej przez Komisję oceny skutków, przewidziano oparty na
efektywności kosztowej podział obciążeń pomiędzy państwa członkowskie W analizie
potwierdzono też, że koszty i inwestycje będą stosunkowo wyższe w państwach
członkowskich o niższym poziomie dochodów, jednocześnie minimalizując koszty dla Unii
Europejskiej jako całości. Odzwierciedla to ich stosunkowo wysoką intensywność emisji,
niższą efektywność energetyczną, a także niższy potencjał inwestycyjny. Na przykład w
analizie wskazano, że kraje, gdzie wskaźnik PKB wynosi poniżej 90 % średniej unijnej, będą
musiały w latach 2021–2030 poczynić inwestycje, których poziom, jak się szacuje, będzie o
ok. 3 mld EUR rocznie wyższy niż średni unijny wzrost w tym okresie.
Dlatego Komisja uważa, że przy wdrażaniu ram na okres do 2030 r. cel każdego państwa
członkowskiego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych powinien uwzględniać te
czynniki związane z tym rozdziałem, a jednocześnie zapewniać integralność rynku
wewnętrznego, np. w odniesieniu do efektywności energetycznej i produktów
wykorzystujących energię. Z uwagi na znaczenie przyszłych inwestycji wymagane będą też
rozwiązania poprawiające finansowanie (zob. poniżej).
Komisja nie widzi sensu proponowania wyższego „celu warunkowego” w okresie
poprzedzającym negocjacje międzynarodowe. W przypadku gdyby w wyniku negocjacji
pojawił się ambitniejszy cel dla Unii Europejskiej, wówczas to dodatkowe obciążenie
mogłoby zostać zrównoważone umożliwieniem dostępu do międzynarodowego kredytowania.
2.2.

Cele na poziomie Unii Europejskiej w zakresie energii odnawialnej

Energia odnawialna musi w dalszym ciągu odgrywać zasadniczą rolę w procesie
przechodzenia w kierunku bardziej konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego
systemu energetycznego. Przejście to nie będzie możliwe bez znacząco wyższego udziału
energii odnawialnej. Stopień, w jakim odnawialne źródła energii są wykorzystywane w UE,
może także zmniejszyć deficyt handlowy UE w zakresie towarów energetycznych i
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zmniejszyć ryzyko przerw w dostawach, a także narażenie UE na skutki niestabilności cen
paliw kopalnych. Odnawialne źródła energii mogą także stymulować wzrost w obszarze
technologii innowacyjnych, przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy w sektorach
wschodzących oraz do redukcji zanieczyszczenia powietrza.
Szybki rozwój energii odnawialnej już stawia wyzwania w szczególności przed systemem
elektroenergetycznym, który musi dostosować się do coraz bardziej zdecentralizowanej i
zróżnicowanej produkcji (energia słoneczna i wiatrowa). Poza tym za rozwój energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w UE odpowiadają w większości przypadków krajowe
systemy wsparcia, które z jednej strony są dostosowane do specyfiki krajowej i regionalnej,
jednak z drugiej strony mogą utrudniać integrowanie rynku i ograniczać racjonalność
kosztową. Szybki rozwój odnawialnych źródeł energii ma także wpływ na konkurencyjność
innych źródeł energii, które pozostaną podstawą unijnego systemu energetycznego, i
ogranicza zachęty do inwestowania w moce wytwórcze, które będą potrzebne przy przejściu
do bardziej konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego (np.
jako zabezpieczenie dla zróżnicowanej energii odnawialnej).
W przyszłości korzyści płynące z energii odnawialnej muszą być wykorzystywane w jak
największym stopniu w oparciu o siły rynkowe. Funkcjonowanie europejskiego systemu
handlu emisjami oraz wkład odnawialnych źródeł energii w redukcję emisji gazów
cieplarnianych są blisko powiązane i wzajemnie się dopełniają. Cel w zakresie redukcji emisji
gazów cieplarnianych o 40 % powinien sam w sobie zachęcać do zwiększenia udziału energii
odnawialnej w UE o co najmniej 27 %. Komisja proponuje w związku z tym, aby był to cel
UE w zakresie udziału energii odnawialnej zużywanej w UE. Pozostając wiążącym dla UE,
cel ten nie będzie jednak obowiązujący indywidualnie dla państw członkowskich, lecz
realizowany poprzez jasne zobowiązania podejmowane przez same państwa członkowskie.
Będą się one kierowały potrzebą wspólnego osiągnięcia celu na poziomie unijnym i oprą się
na możliwościach każdego z państw członkowskich w zakresie obecnych celów na rok 2020.
Te nowe zobowiązania na 2030 r. zostaną poddane przeglądowi w ramach procesu
zarządzania opisanego w części 3. i w razie potrzeby zostaną uzupełnione przez dalsze
działania i instrumenty unijne, które zapewnią osiągnięcie unijnego celu.
Ten cel na poziomie UE będzie stanowił czynnik stymulujący do ciągłego inwestowania w
energię odnawialną, co oznacza np. że udział energii odnawialnej w sektorze
elektroenergetycznym wzrośnie z aktualnego poziomu 21 % do co najmniej 45 % w 2030 r.
W przeciwieństwie do obecnych ram cel unijny nie zostanie przełożony na cele krajowe za
pośrednictwem prawa unijnego, zatem państwa członkowskie będą miały większą swobodę
osiągnięcia swoich celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób
najbardziej racjonalny kosztowo zgodnie ze specyficznymi dla każdego kraju warunkami,
koszykiem energetycznym i możliwościami wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
Komisja nie uważa, aby właściwe było ustalanie nowych celów w zakresie energii
odnawialnej lub emisji gazów cieplarnianych z paliw stosowanych w sektorze transportowym
lub jakimkolwiek innym podsektorze po roku 2020. Ocena sposobu zminimalizowania emisji
wynikających z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów wykazała, że biopaliwa
pierwszej generacji odegrały ograniczoną rolę w obniżeniu emisyjności w sektorze transportu.
Komisja wskazała już, że na przykład biopaliwa produkowane z roślin spożywczych nie
powinny uzyskiwać wsparcia ze środków publicznych po 2020 r.9. Aby podjąć wyzwania w
sektorze transportu w perspektywie do 2030 r i później, potrzebne są różne alternatywne
paliwa pozyskane z odnawialnych źródeł energii oraz kombinacja ukierunkowanych środków
9
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realizacji polityki opartych na białej księdze w sprawie transportu. Kształtując politykę w tym
obszarze, należy położyć nacisk na poprawę efektywności systemu transportowego, dalszy
rozwój i stosowanie pojazdów elektrycznych, biopaliwa drugiej i trzeciej generacji oraz inne
paliwa alternatywne produkowane w sposób zrównoważony. Elementy te powinny
kształtować bardziej całościowe i zintegrowane podejścia. Jest to zgodne ze strategią
dotyczącą paliw alternatywnych10 i powinno być brane pod uwagę w przyszłych przeglądach i
zmianach odpowiednich przepisów na okres po 2020 r.
Większa swobodę przyznaną państwom członkowskim należy połączyć z rosnącym
naciskiem na potrzebę dokończenia prac nad wewnętrznym rynkiem energii. Należy
zracjonalizować różne krajowe systemy wsparcia, aby zwiększyć ich spójność z rynkiem
wewnętrznym, poprawić racjonalność kosztową i zagwarantować inwestorom większą
pewność. Osiągnięcie europejskiego celu w zakresie energii odnawialnej zostanie zapewnione
poprzez nowe ramy zarządzania oparte na krajowych planach na rzecz konkurencyjnej,
bezpiecznej i zrównoważonej energii. Plany te będą sporządzane przez państwa członkowskie
w sposób opisany w dalszej części dokumentu. Niektóre państwa członkowskie postawiły już
sobie na rok 2030 i lata późniejsze ambitne cele w zakresie odnawialnych źródeł energii,
które w znacznym stopniu przyczynią się do osiągnięcia postępu w realizacji celu unijnego.
Każde państwo członkowskie jasno zadeklaruje swoje zobowiązanie w zakresie energii
odnawialnej, wskazując sposób jego wypełnienia. Należy przy tym uwzględnić konieczność
zgodności z zasadami konkurencyjności i pomocy publicznej w celu uniknięcia zaburzenia
rynku i zapewnienia racjonalności kosztowej, zgodnie z treścią rozdziału 2.5 poniżej.
Jednocześnie państwa członkowskie będą musiały kształtować swoją politykę w taki sposób,
aby ułatwić transformację infrastruktury energetycznej, w tym zwiększenie liczby
transgranicznych połączeń międzysystemowych, a także rozwój potencjału magazynowania
energii elektrycznej oraz inteligentnych sieci. Transformacja ta ma na celu takie zarządzanie
popytem, które zapewni bezpieczeństwo dostaw energii w systemie o wyższym udziale
energii z różnych źródeł energii odnawialnej.
Takie podejście oznacza, że konieczna będzie znaczna zmiana dyrektywy w sprawie
odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do okresu po 2020 r. Nowelizacja musi
wyposażyć UE w środki, które zapewnią osiągnięcie celu unijnego na rok 2030. Konieczne
będzie także udoskonalenie polityki dotyczącej biomasy, aby jej zasoby były wykorzystywane
jak najbardziej efektywnie. Pozwoli to stabilnie i wymiernie ograniczyć emisję gazów
cieplarnianych oraz umożliwi uczciwą konkurencję między różnymi sposobami
wykorzystania zasobów biomasy w sektorze budownictwa, w przemyśle papierniczym oraz w
sektorze biochemicznym i wytwarzania energii. Polityka ta powinna także obejmować
zrównoważone wykorzystanie gruntów, zrównoważoną gospodarkę leśną zgodnie ze strategią
leśną UE11 i zająć się kwestią pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów podobnie jak
w przypadku biopaliw.
2.3

Efektywność energetyczna

Poprawa efektywności energetycznej walnie przyczyni się do osiągnięcia wszystkich
głównych celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej: wzrostu konkurencyjności,
bezpieczeństwa dostaw, zrównoważenia i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Co do
znaczenia efektywności energetycznej istnieje szeroka zgoda polityczna. Unijny cel w tym
zakresie nie jest wiążący. Jest on realizowany za pomocą określonych środków politycznych
na poziomie unijnym i na poziomach krajowych, w tym w odniesieniu do urządzeń
10
11
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domowych i przemysłowych, pojazdów oraz budynków. W dyrektywie w sprawie
efektywności energetycznej przyjęto bardziej całościowe podejście do oszczędności energii w
UE. Mimo że termin transpozycji przypada dopiero w czerwcu 2014 r. (i nie wszystkie
państwa członkowskie ją jak dotąd wdrożyły), Rada i Parlament Europejski zwróciły się o
dokonanie oceny do połowy 2014 r. Przedmiotem tej oceny będą postępy na drodze do
osiągnięcia celu na 2020 r. Według obecnych przewidywań docelowy wskaźnik na poziomie
20 % nie zostanie osiągnięty. Po dokonaniu przeglądu Komisja rozważy potrzebę
zaproponowania zmian do dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.
Ponieważ przegląd będzie potrzebny do określenia dokładnego poziomu zamierzeń w
zakresie polityki oszczędzania energii oraz środków niezbędnych do ich zrealizowania,
zostanie on oparty na analizie stanowiącej podstawę niniejszego komunikatu oraz na
poziomach docelowych i celach w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i energii
odnawialnej. Oszczędności energii powinny stanowić uzupełnienie dla rozwiązań z zakresu
energii odnawialnej, wdrażanych przez państwa członkowskie w ramach ich planów
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W planach tych należy także określić środki
krajowe służące poprawie efektywności energetycznej. Według analizy Komisji cel w
zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40 % wymagałby zwiększenia poziomu
oszczędności energii o ok. 25 % do 2030 r.
W niektórych sektorach, takich jak sektor maszyn i pojazdów osobowych, konieczne będzie
kontynuowanie pozytywnych zmian zaobserwowanych w ostatnich latach, natomiast w takich
sektorach jak mieszkalnictwo, inne sposoby transportu i sprzęt elektryczny potrzebne będzie
znaczne przyspieszenie obecnie prowadzonych działań, aby wydobyć znaczny,
niewykorzystany jeszcze potencjał. Będzie to wymagać rozległych inwestycji w sektorze
budownictwa (co doprowadzi do obniżenia kosztów bieżących), określenia warunków
ramowych i informacji zachęcających konsumentów do korzystania z innowacyjnych
produktów i usług. Konieczne będą także odpowiednie instrumenty finansowe, które
zapewnią wszystkim użytkownikom energii możliwość skorzystania z dokonanych zmian.
Unia Europejska musi w dalszym ciągu uzupełniać działania na poziomie krajowym,
wprowadzając ambitne unijne normy efektywności energetycznej dla urządzeń elektrycznych,
wyposażenia i budynków oraz normy emisji dwutlenku węgla przez pojazdy. Dzięki
korzyściom skali na rynku wewnętrznym takie działania na szczeblu UE mogą poprawić
sytuację unijnych producentów i pomóc im utrzymać pozycję liderów w dziedzinie
technologii.
W toku przeglądu Komisja zastanowi się także, na jakim wskaźniku oprzeć cel na 2030 r.: na
poprawie w zakresie energochłonności gospodarki i jej poszczególnych sektorów, na
bezwzględnych oszczędnościach energii czy też na kombinacji tych obu czynników.
2.4

Reforma systemu handlu emisjami

W 2012 r. Komisja opublikowała sprawozdanie dotyczące funkcjonowania rynku uprawnień
do emisji dwutlenku węgla, proponując kilka wariantów rozwiązania kwestii narastającej
nadwyżki uprawnień. Nadwyżka ta narosła z powodu spadku aktywności gospodarczej w
okresie kryzysu, łatwego dostępu do międzynarodowego kredytowania oraz – w mniejszym
stopniu – interakcji z innymi politykami w zakresie energii i klimatu. W 2012 r. Komisja
przedstawiła także wniosek w sprawie upoważnienia Komisji do przesunięcia aukcji 900 mln
pozwoleń na emisję dwutlenku węgla z lat 2014–2016 na lata 2019–2020. Parlament
Europejski i Rada wyraziły na to zgodę w grudniu 2013 r.
Mimo że jest to znaczący krok naprzód, jeżeli reforma systemu handlu emisjami nie będzie
kontynuowana, nadwyżka strukturalna utrzyma się przez dłuższy czas po rozpoczęciu okresu
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handlu emisjami po 2020 r. (4. etap) i należy oczekiwać dalszej erozji jego roli jako
neutralnego technologicznie, racjonalnego kosztowo i ogólnounijnego mechanizmu
napędzającego inwestycje niskoemisyjne. W reakcjach na zieloną księgę Komisji
zainteresowane strony zgadzały się, że system handlu emisjami powinien pozostać głównym
narzędziem przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej. Aby system handlu emisjami
skutecznie zachęcał do inwestycji niskoemisyjnych przy jak najmniejszych kosztach dla
społeczeństwa, należy szybko podjąć decyzję o odbudowaniu go w postaci bardziej solidnego
instrumentu. Komisja jest zdania, że najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest
ustanowienie rynkowej rezerwy stabilizacyjnej na początku 4. etapu handlu emisjami w 2021
r. Jednocześnie z niniejszym komunikatem przedłożono wniosek ustawodawczy w tej
sprawie12. Rynkowa rezerwa stabilizacyjna zapewniałaby automatyczną redukcję lub
zwiększenie podaży uprawnień krajowych według z góry określonych zasad i zwiększyłaby
odporność rynku na wstrząsy oraz wzmocniłaby jego stabilność. Nie przewiduje się
uznaniowego zarządzania podażą. Rezerwa stanowiłaby też elastyczne narzędzie do
zwiększenia podaży uprawnień w przypadku nagłego, przejściowego wzrostu popytu i w ten
sposób łagodziłaby skutki dla przemysłu i poszczególnych sektorów zagrożonych
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji (tzw. ucieczką emisji).
Ponieważ rezerwa stabilizacyjna zaczęłaby funkcjonować dopiero w 2012 r., potrzebne są
określone przepisy uwzględniające potencjalne spiętrzenie podaży, jakie mogłoby wystąpić w
2020 r. w wyniku zwrotu uprawnień pod koniec 3. etapu handlu emisjami, a także inne
zjawiska związane z przejściem pomiędzy poszczególnymi etapami handlu emisjami.
2.5

Zagwarantowanie konkurencji na zintegrowanych rynkach

Zakończenie budowy wewnętrznego rynku zarówno energii elektrycznej, jak i gazu, pozostaje
bezpośrednim priorytetem Komisji. Konkurencyjny i zintegrowany wewnętrzny rynek energii
stanowi niezbędne środowisko prowadzenia polityki energetycznej i dostarcza sygnałów
cenowych, dzięki którym jej cele mogą być realizowane w sposób racjonalny kosztowo.
Komisja niedawno przyjęła wytyczne dotyczące interwencji publicznej na rynkach energii
elektrycznej w celu ograniczenia szkodliwych skutków13. Wytyczne odnoszące się do pomocy
państwa w sektorze energii i na ochronę środowiska także muszą ulec zmianie, tak by
zachęcać do bardziej rynkowego podejścia, które odzwierciedla zmieniającą się strukturę
kosztów technologii wytwarzania energii oraz rosnącą konkurencję cenową na rynku
wewnętrznym. Dotacje dla rozwiniętych technologii wytwarzania energii, w tym dla energii
odnawialnej, należy jako takie całkowicie znieść w latach 2020–2030. Nadal dozwolone będą
dotacje dla nowych i rozwijających się technologii, które mogą w znacznym stopniu i w
racjonalny kosztowo sposób zwiększyć ilość energii odnawialnej. Komisja prowadzi obecnie
konsultacje w sprawie zmiany wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę
środowiska i w sektorze energii w okresie do 2020 r.14.
Wewnętrzny rynek energii pomagał utrzymywać pod kontrolą ceny hurtowe energii (w
szczególności elektrycznej) przez ostatnich pięć lat w porównaniu z rosnącymi bazowymi
kosztami paliw kopalnych. Rosnące ilości energii pozyskiwanej z wiatru i słońca także
wywarły presję na obniżanie cen hurtowych, zwłaszcza w regionach o większym udziale tych
odnawialnych źródeł energii, przyczyniając się jednak jednocześnie do wzrostu cen na rynku
detalicznym, gdyż koszty systemów wsparcia zostały przeniesione na konsumentów. Poza
tym segment detaliczny wciąż charakteryzuje się wyższymi poziomami koncentracji rynku i
12
13
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regulacji cenowych w większości państw członkowskich, ograniczając skutecznie
konkurencję i swobodę wyboru konsumentów. Dystrybucja gazu i energii elektrycznej jest
również naturalnym monopolem i koncesje muszą być przyznawane w sposób
niedyskryminujący i konkurencyjny.
Wysoki poziom konkurencji na wewnętrznym rynku energii będzie miał kluczowe znaczenie
dla realizacji wszystkich celów unijnej polityki energetycznej do 2030 r. Dostarczy on
podstawowych narzędzi do powstrzymywania wzrostu cen energii dla przedsiębiorstw i
gospodarstw domowych. W pełni zintegrowany i konkurencyjny rynek energii mógłby
przynieść do 2030 r. oszczędności na poziomie 40–70 mld EUR w porównaniu z obecnymi
kosztami. Aby konsumenci mogli odnieść pełnię korzyści ze zderegulowanych rynków
energii, musi wzrosnąć dynamika i konkurencyjność rynków detalicznych energii
elektrycznej i gazu. Odbiorcy muszą kontrolować dane dotyczące zużycia i mieć swobodę
wyboru dostawcy energii lub możliwość wytwarzania zrównoważonej energii na własne
potrzeby. Komisja będzie w dalszym ciągu monitorować koncentrację na rynkach hurtowych
i detalicznych energii elektrycznej i gazu oraz zapewniać skuteczną kontrolę w zakresie
ochrony konkurencji i łączenia przedsiębiorstw.
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Ramka 2: Zmiany unijnych średnich ważonych cen energii elektrycznej dla gospodarstw
domowych i odbiorców przemysłowych w latach 2008–2012
Ceny gazu i energii elektrycznej (brutto) dla odbiorców przemysłowych wzrosły
odpowiednio o 3,3 % i 15 % w okresie od 2008 r. do 2012 r., natomiast wzrosty cen dla
gospodarstw domowych wyniosły 13,6 % i 18 %.

Zmiany cen energii w latach 2008–2012
w rozbiciu na składniki

Źródło: Eurostat. W przypadku gospodarstw domowych uwzględniono podatki; w przypadku odbiorców
przemysłowych nie uwzględniono podatku VAT i innych podatków możliwych do odzyskania, innych zwolnień
dotyczących odbiorców przemysłowych nie brano pod uwagę (brak danych).

Podatki i obciążenia stanowią ok. 30 % końcowych cen energii dla gospodarstw domowych
(wzrost z 26 % w 2008 r.) i ok. 18 % dla odbiorców przemysłowych. Podatki i opłaty
obciążające koszt energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych wyrażone jako unijna
średnia ważona wzrosły w tym okresie o 127 %. (Spójne dane krajowe nie są dostępne, kilka
państw członkowskich wprowadziło znaczące zwolnienia z podatków i opłat.) Bazowe
koszty energii pozostały względnie stabilne w przypadku około połowy wszystkich
należności za energię elektryczną dla gospodarstw domowych i odbiorców przemysłowych,
natomiast bazowe koszty przesyłu stanowią pozostałą część rachunków za energię
elektryczną.
Pomiędzy państwami członkowskimi występują znaczne różnice w odniesieniu do każdego
ze składników kosztów energii elektrycznej. To zróżnicowanie stanowi wyzwanie dla
wewnętrznego rynku energii. Na przykład w 2012 r. rozpiętość udziału podatków i opłat w
cenach energii dla gospodarstw domowych wynosiła od 5 % do 56 %.

2.6

Konkurencyjna i przystępna cenowo energia dla wszystkich odbiorców

Energia jest istotna dla konkurencyjności gospodarek państw członkowskich, gdyż ma wpływ
na koszty produkcji przemysłowej i usług oraz na siłę nabywczą gospodarstw domowych. W
ostatnich latach pogłębił się rozziew między cenami energii w UE i u wielu ważnych
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partnerów gospodarczych. Dostępność gazu łupkowego w USA spowodowała w tym kraju
znaczną obniżkę cen gazu ziemnego, a także prądu wytwarzanego z gazu ziemnego. Różnice
cenowe między UE a takimi krajami jak Chiny i Korea nie rosną, ale stosunkowo
niekorzystna sytuacja się utrzymuje. Takie rozbieżności w zakresie cen energii – o ile nie
zostaną zrekompensowane poprawą efektywności energetycznej – mogą ograniczać
produkcję i inwestycje oraz zmieniać światową strukturę handlu.
Ryzyko to jest szczególnie wysokie w przypadku sektorów o wysokim udziale kosztów
energii i zmagających się z konkurencją międzynarodową. Jednocześnie działalność
wytwórcza w UE wykazuje niski operacyjny koszt energii zarówno w relacji do wielkości
produkcji, jak i do wartości dodanej. Dzieje się tak głównie z powodu niskiej
energochłonności produkcji przemysłowej oraz skupienia na produktach o wyższej wartości
dodanej. Sektory wytwórcze zareagowały na wzrost cen energii trwałą poprawą
energooszczędności i w ten sposób utrzymały stosunkowo korzystną pozycję. Jednakże od
2005 r. występuje zmiana struktury w kierunku sektorów o niższych kosztach energii. Jeżeli
chodzi o wzajemne relacje między USA a UE, mimo poprawy bilansu handlowego USA w
zakresie handlu energią na razie nie nastąpiło większe przesunięcie w towarowym bilansie
handlowym UE–USA ani nie zaszły istotne zmiany w ogólnej strukturze sektorów
wytwórczych. Nie oznacza to jednak, że nie pojawią się żadne skutki wynikające z
powiększającego się rozziewu między cenami energii, zwłaszcza że może wystąpić
spowolnienie poprawy efektywności energetycznej.
Analizy cen i kosztów energii (opublikowane łącznie z niniejszym komunikatem)15 wykazują,
że dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej nie miały one większego wpływu na
względną konkurencyjność UE, który można by powiązać bezpośrednio w wyższymi cenami
energii i ceną węgla w ramach systemu handlu emisjami. Między poszczególnymi sektorami
występują jednak różnice i efekty pośrednie, takie jak wzrost kosztów energii elektrycznej,
wywarły wpływ na odbiorców intensywnie korzystających z energii elektrycznej, np.
producentów aluminium. Ponadto sprawdziła się obecna polityka zapobiegania ucieczce
emisji, polegająca m.in. na przydziale bezpłatnych uprawnień w ramach systemu handlu
emisjami. Wszystkie scenariusze na przyszłość wskazują, że w UE będzie utrzymywać się
tendencja do wzrostu kosztów energii, także z powodu konieczności zastępowania starzejącej
się infrastruktury, trendów wzrostowych w zakresie kosztów paliw kopalnych, wdrażania
istniejącej polityki klimatycznej i energetycznej oraz innych skutków wyższych cen węgla.
Dlatego rozsądnym rozwiązaniem byłoby utrzymanie – do końca 3. etapu handlu emisjami –
obecnych ram politycznych w odniesieniu do sektorów przemysłowych najbardziej
narażonych na ucieczkę emisji. W związku z tym Komisja zamierza przedłożyć właściwemu
komitetowi regulacyjnemu projekt decyzji w sprawie przeglądu wykazu dotyczącego ryzyka
ucieczki emisji, w którym utrzymane zostaną obecne kryteria i istniejące założenia. Zapewni
to ciągłość treści wykazu. Dopóki w ramach innych głównych gospodarek nie będą
podejmowane porównywalne wysiłki, dopóty po 2020 r. potrzebne będą podobne działania
(łącznie z udoskonalonym i lepiej ukierunkowanym systemem bezpłatnych uprawnień), aby
zapewnić konkurencyjność energochłonnych sektorów przemysłu europejskiego. Komisja
będzie w dalszym ciągu monitorować stosowanie obowiązujących przepisów w zakresie
ucieczki emisji i innych odpowiednich środków wdrażania niniejszych ram, uwzględniając
ogólną sytuację gospodarczą i postępy międzynarodowych negocjacji w sprawie klimatu.
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2.7.

Poprawa bezpieczeństwa dostaw energii

Bezpieczeństwo dostaw energii oznacza zapewnienie ciągłych i odpowiednich dostaw energii
ze wszystkich źródeł dla wszystkich odbiorców. Jeżeli chodzi o paliwa kopalne,
Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje, że do 2035 r. zależność UE od importu
ropy naftowej wzrośnie z ok. 80 % do ponad 90 %. Podobnie oczekuje się, że zależność od
importu gazu wzrośnie z 60 % do ponad 80 %. Rosnące zapotrzebowanie na energię w skali
światowej i niedostateczna konkurencja na unijnym rynku energii powodują utrzymywanie
się wysokich cen surowców. W 2012 r. koszty importu ropy naftowej i gazu do Europy
wynosiły ponad 400 mld EUR, co stanowiło ok. 3,1 % PKB Unii Europejskiej w porównaniu
ze średnio 180 mld EUR w okresie 1990–2011. Zwiększa to podatność UE na szoki
podażowe i cenowe w obszarze energii.
Polityka zwiększenia bezpieczeństwa dostaw w Unii musi uwzględniać trzy kierunki: Po
pierwsze, zmniejszająca się unijna produkcja ropy naftowej i gazu powoduje, że niezbędna
jest dalsza eksploatacja zrównoważonych własnych źródeł energii. W tym celu można
wykorzystywać odnawialne źródła energii, lokalne zasoby konwencjonalnych i
niekonwencjonalnych paliw kopalnych (przede wszystkim gazu ziemnego) oraz paliwo
jądrowe, zależnie od preferencji państw członkowskich w odniesieniu do koszyka
energetycznego i w ramach zintegrowanego rynku o niezakłóconej konkurencji. Własne
źródła energii powinny być eksploatowane z poszanowaniem obowiązujących przepisów
prawa unijnego oraz międzynarodowych zobowiązań, takich jak przyjęte przez grupę G20
zobowiązanie do wycofywania dotacji dla paliw kopalnych. Jednocześnie z niniejszym
komunikatem Komisja ustaliła ramy bezpiecznej i niezagrażającej środowisku eksploatacji
gazu łupkowego16.
Po drugie, państwa członkowskie muszą działać wspólnie w celu dywersyfikacji dostawców i
tras dostaw importowanych paliw kopalnych. Konkurencję na rynkach energii należy też
wzmacniać poprzez większą liberalizację, dokończenie budowy wewnętrznego rynku energii
obejmujące rozwój infrastruktury przesyłowej, w tym transgranicznych połączeń
międzysystemowych, co zapewniłoby bezpieczeństwo dostaw skuteczniej niż wspieranie
własnych mocy wytwórczych. Uzgodnione projekty będące przedmiotem wspólnego
zainteresowania w rozumieniu rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej infrastruktury
energetycznej (TEN-E) powinny w większości państw członkowskich skutkować
osiągnięciem ustalonego w 2002 r. celu, który zakłada uzyskanie poziomu
elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych odpowiadającego co najmniej 10 % ich
zainstalowanej mocy produkcyjnej.
Po trzecie, należy bardziej zdecydowanie i w sposób racjonalny pod względem kosztów
zmniejszać energochłonność gospodarki i uzyskiwać oszczędności energii dzięki bardziej
energooszczędnym budynkom, wyrobom i procesom. W 2014 r. zostanie przeprowadzony
przegląd strategii oszczędzania energii, który zapewni większą jasność co do przyszłych
działań i celów w tym obszarze.
3.

EUROPEJSKI SYSTEM ZARZĄDZANIA RAMAMI DO 2030 R.

3.1.

Plany krajowe na rzecz konkurencyjnej, bezpiecznej i zrównoważonej energii

O ile państwa członkowskie muszą mieć swobodę wyboru co do sposobu działania najlepiej
odpowiadającego ich indywidualnym koszykom energetycznym i preferencjom, o tyle
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swoboda ta musi pozostawać w zgodzie z dalszą integracją rynku, zwiększoną konkurencją i
osiągnięciem na poziomie unijnym celów dotyczących klimatu i energii.
Komisja jest zdania, że należy uprościć i uporządkować obecne odrębne procesy składania
sprawozdań dotyczących energii odnawialnej, efektywności energetycznej i redukcji emisji
gazów cieplarnianych w okresie po 2020 r. Należy także skonsolidować proces zarządzania z
państwami członkowskimi. Odnośne cele będą realizowane przy użyciu kombinacji środków
unijnych i krajowych, opisanych w planach krajowych na rzecz konkurencyjnej, bezpiecznej i
zrównoważonej energii opracowanych przez państwa członkowskie. Środki te:
–

zapewnią osiągnięcie celów polityki UE dotyczących klimatu i energii,

–

uspójnią podejście państw członkowskich,

–

będą sprzyjać dalszej integracji rynku oraz zwiększeniu konkurencji,

–

zapewnią inwestorom pewność na okres po 2020 r.

W planach tych należy określić jasny sposób osiągnięcia własnych celów w zakresie: emisji
gazów cieplarnianych w sektorze nieobjętym unijnym systemem handlu emisjami, energii
odnawialnej, oszczędności energii, bezpieczeństwa energetycznego, badań i innowacji oraz
określić stanowisko w innych ważnych kwestiach, takich jak energia jądrowa, gaz łupkowy,
wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Wyraźnie sformułowanym celem powinno
być zagwarantowanie inwestorom większej pewności i przejrzystości, wzmocnienie
spójności, unijna koordynacja i nadzór obejmujący ocenę planów pod kątem unijnych celów
dotyczących klimatu i energii oraz postępów na drodze realizacji celów wewnętrznego rynku
energii, a także wytycznych w sprawie pomocy państwa. Potrzebna będzie jasna struktura
zarządcza, w której ramach Komisja będzie prowadzić powtarzalny proces oceny planów
krajowych w odniesieniu do tych wspólnych zagadnień, a w razie potrzeby wydawać
zalecenia.
Można przewidzieć trzy kroki wdrożenia tego procesu:
Krok 1: Komisja opracuje szczegółowe wytyczne dotyczące działania nowego procesu
zarządzania, a w szczególności treści planów krajowych.
Ważne będzie określenie zakresu i celów tych planów oraz warunków ramowych, w obrębie
których będą one funkcjonować. Plany powinny obejmować aspekty ważne dla
konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego i wykazywać, w
jaki sposób przyczyniają się do osiągnięcia unijnych celów dotyczących klimatu i energii. W
szczególności w planach zostanie opisany sposób, w jaki państwo członkowskie zamierza
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do wymaganego poziomu, jak również określone
zostaną wskaźniki dotyczące energii odnawialnej i oszczędności energii, które dane państwo
członkowskie zamierza osiągnąć do 2030 r., uwzględniając istniejące unijne przepisy prawne
i polityki. Ponadto w planach powinien się znaleźć opis działań odnoszących się do
krajowego koszyka energetycznego, np. nowe moce wytwórcze w zakresie energii jądrowej,
budowa urządzeń do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, przejście na mniej
emisyjne paliwa, rozwój własnych źródeł energii, plany w zakresie infrastruktury, takiej jak
nowe połączenia międzysystemowe, krajowe systemy opodatkowania i wsparcia, które mają
skutki bezpośrednie lub pośrednie, oraz budowa inteligentnych sieci itp.
Krok 2: Opracowanie planów krajowych w drodze powtarzalnego procesu.
Konsultacje z państwami sąsiadującymi powinny być kluczowym elementem przygotowania
planów. Należy wspierać podejścia regionalne (np. skupione wokół regionalnych grup
energetycznych), gdyż przyczynią się one do dalszej integracji rynku, począwszy od
wspólnych decyzji o rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych, zrównoważenia
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rynku, wystarczalności mocy wytwórczych i budowy połączeń międzysystemowych.
Współpraca między państwami członkowskimi poprawi też racjonalność kosztową i wzmocni
stabilność sieci.
Krok 3: Ocena planów i zobowiązań państw członkowskich.
W trzecim etapie Komisja dokona przeglądu planów krajowych, aby ocenić, czy działania i
zobowiązania poszczególnych państw członkowskich wystarczą do osiągnięcia unijnych
poziomów docelowych i celów dotyczących klimatu i energii. Jeżeli plan zostanie uznany za
niewystarczający, Komisja rozpocznie głębszy powtarzalny proces wspólnie z odnośnym
państwem członkowskim w celu wzmocnienia treści planu.
Ogólnie Komisja uważa, że plany krajowe powinny zacząć funkcjonować na długo przed
2020 r., aby odpowiednio wcześnie ukierunkować działania państw członkowskich na lata
2020–2030 i zachęcić do inwestowania. Należy także przewidzieć co najmniej jedną
aktualizację planów krajowych w okresie do 2030 r., aby uwzględnić zmianę okoliczności,
mając jednak na uwadze uzasadnione oczekiwania inwestorów.
Powyższy proces zarządzania i działania krajowe objęte sprawozdaniem w ramach
europejskiego semestru będą wyraźnie powiązane i będą wzajemnie się uzupełniać. Komisja
uważa jednak, że oba te procesy, mimo że są komplementarne, powinny być zarządzane
odrębnie z uwagi na odmienny i specyficzny charakter obszarów energii i klimatu oraz inny
cykl tych procesów. W późniejszym okresie może wystąpić konieczność uregulowania
struktury zarządczej w przepisach prawnych, jeśli przewidywane podejście oparte na
współpracy okaże się nieskuteczne. Komisja opracuje swoje wnioski dotyczące takiej
struktury zarządczej, biorąc pod uwagę stanowiska Parlamentu Europejskiego, państw
członkowskich i zainteresowanych stron.
3.2

Wskaźniki i cele w zakresie konkurencyjnej, bezpiecznej i zrównoważonej
energii

Mimo że wyższy udział energii odnawialnej i wydajniejsze systemy energetyczne będą się
przyczyniać zarówno do konkurencyjności, jak i bezpieczeństwa dostaw energii (niezależnie
od pozytywnego wpływu na poziomy emisji gazów cieplarnianych i substancji
zanieczyszczających), same nie wystarczą jednak do zapewnienia dostatecznego postępu w
zakresie wszystkich aspektów tych celów w perspektywie 2030 r. Aby ocenić postęp w
danym okresie i zdobyć informacje na potrzeby przyszłych działań, potrzebny jest
systematyczny monitoring przy użyciu kluczowych wskaźników. Wśród tych wskaźników
znajdą się:
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•

rozbieżności w zakresie cen energii między UE a głównymi partnerami handlowymi
ustalone w oparciu o sprawozdanie na temat cen i kosztów energii,

•

dywersyfikacja importu energii i udział własnych źródeł energii w zużyciu energii w
okresie do 2030 r. także powinna podlegać monitorowaniu,

•

budowa inteligentnych sieci i połączeń międzysystemowych między państwami
członkowskimi, szczególnie pilna w przypadku tych państw, które najbardziej
pozostają w tyle pod względem realizacji uzgodnionego celu dla państw
członkowskich, który zakłada uzyskanie poziomu elektroenergetycznych połączeń
międzysystemowych odpowiadającego co najmniej 10 % ich zainstalowanej mocy
produkcyjnej,

•

łączenie rynków energii wewnątrz UE w oparciu o liberalizację rynków gazu i
energii elektrycznej już osiągniętą na podstawie przepisów prawa UE,
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•

konkurencja i koncentracja rynku na rynkach energii na poziomie krajowym i w
regionach z funkcjonalnym łączeniem rynków na poziomie hurtowym,

•

innowacje technologiczne (poziom wydatków na badania i rozwój, patenty UE,
poziom konkurencyjności technologii w porównaniu z państwami trzecimi).

Komisja będzie przedkładać okresowe sprawozdania i w razie potrzeby proponować środki
towarzyszące dotyczące tych wskaźników.
4.

GŁÓWNE POLITYKI KOMPLEMENTARNE

4.1.

Transport

W białej księdze w sprawie transportu17 ustalono cel polegający na redukcji emisji gazów
cieplarnianych z sektora transportu o 60 % do 2050 r. w porównaniu z rokiem 1990 i o ok. 20
% do 2030 r. w porównaniu z wielkością emisji w 2008 r. Emisja gazów cieplarnianych w
okresie 1990–2007 wzrosła o 33 %, ale od tego czasu spada wskutek wysokich cen ropy
naftowej, lepszej wydajności samochodów osobowych oraz wolniejszego wzrostu mobilności.
Oczekuje się, że ta tendencja będzie się utrzymywać do 2020 r., ale w kolejnych latach
osiągnięcie celów założonych w białej księdze będzie wymagać wzmożonego wysiłku.
Dalsza redukcja emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu będzie wymagać
stopniowego przekształcenia całego systemu transportowego w kierunku lepszej integracji
intermodalnej, wykorzystywania w większym stopniu alternatyw transportu drogowego,
lepszego zarządzania strumieniami pojazdów za pomocą inteligentnych systemów
transportowych oraz szeroko zakrojonych innowacji w zakresie nowych technologii układów
napędowych oraz nawigacji i ich upowszechniania, a także paliw alternatywnych. Środkom
tym będzie musiało towarzyszyć nowoczesne i spójne projektowanie infrastruktury oraz
adekwatniejsze ustalanie cen za korzystanie z infrastruktury. Państwa członkowskie powinny
także zastanowić się, jak opodatkowanie paliw i pojazdów może wspomagać redukcję emisji
gazów cieplarnianych z sektora transportu zgodnie z wnioskiem Komisji dotyczącym
opodatkowania produktów energetycznych18.
Na forum międzynarodowym UE powinna aktywnie uczestniczyć w pracach Organizacji
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego nad ogólnoświatowym mechanizmem w sektorze
lotnictwa, funkcjonującym na zasadach rynkowych. Mechanizm ten ma powstać do 2016 r. i
wejść w życie w 2020 r. Jeżeli chodzi o emisję z transportu morskiego, Komisja będzie
realizować swoją strategię włączenia tego sektora do unijnej polityki w zakresie redukcji
emisji gazów cieplarnianych19 i pracować wspólnie z Międzynarodową Organizacją Morską
nad całościowym podejściem do niezbędnej redukcji emisji za pomocą najodpowiedniejszych
środków.
4.2

Rolnictwo i wykorzystanie gruntów

Rolnictwo, sektory działalności związanej ze zmianą użytkowania gruntów i leśnictwo służą
do wielu celów, takich jak produkcja żywności, hodowla, pozyskiwanie surowców i energii,
przyczyniają się do poprawy jakości stanu środowiska i pomagają łagodzić skutki zmian
klimatu i dostosować się się do nich. Jeżeli analizować łącznie wpływ tych sektorów na
klimat, to zarówno emitują one gazy cieplarniane, jak i usuwają je z atmosfery. Emisja jest na
przykład związana z hodowlą zwierząt gospodarskich i stosowaniem nawozów, zaś
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gospodarowanie użytkami zielonymi lub środki z zakresu agroleśnictwa mogą eliminować
dwutlenek węgla z atmosfery.
Aktualnie te emisje, jak i usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery, są uwzględniane w różnych
częściach unijnej polityki klimatycznej. O emisjach substancji innych niż dwutlenek węgla
pochodzących z rolnictwa jest mowa w decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego,
natomiast emisje i eliminacja dwutlenku węgla związana z użytkowaniem gruntów i
leśnictwem zostały wyłączone z zakresu unijnego celu redukcji emisji własnych, ale bierze się
je pod uwagę w ramach zobowiązań międzynarodowych. Aby zapewnić, że wszystkie sektory
uczestniczą w racjonalny kosztowo sposób w działaniach ograniczających emisję, należy
włączyć sektory związane z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i
leśnictwem do celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 r.
Przeprowadzona zostanie dalsza analiza mająca na celu ocenę potencjału łagodzenia zmian
klimatu oraz najwłaściwszego podejścia politycznego, w którym można by na przykład
wykorzystać przyszłą decyzję dotyczącą wspólnego wysiłku redukcyjnego regulującą kwestie
emisji w sektorze nieobjętym systemem handlu emisjami lub odrębny filar albo połączenie
obu tych rozwiązań. Towarzyszące środki wdrażania powinny też opierać się na
doświadczeniach dotyczących „zazieleniania” w ramach wspólnej polityki rolnej i zapewniać
spójność z pozostałymi politykami unijnymi.
4.3

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)

Emisja gazów cieplarnianych pochodzących z unijnego sektora energetycznego i innych
wysokoemisyjnych sektorów musi zostać znacznie obniżona, aby uzyskać zgodność z
długookresowym celem UE w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Ponieważ
osiągnięto teoretyczne granice efektywności, a emisje związane z procesami są w niektórych
sektorach nieuniknione, w dłuższej perspektywie CCS może być jedynym dostępnym
sposobem redukcji bezpośrednich emisji z procesów przemysłowych na wielką skalę. W
nadchodzącym dziesięcioleciu należy zatem postawić na intensywne badania naukowe i
rozwój oraz na komercyjną demonstrację CCS, aby móc zastosować tę metodę na szerszą
skalę w perspektywie 2030 r. Potrzebne będą unijne ramy prawne wspierające stałe i
rozszerzone wykorzystywanie przychodów z aukcji.
W sektorze elektroenergetycznym CCS może być technologią kluczową dla wytwarzania
energii w oparciu o paliwa kopalne, która może zarówno stanowić źródło obciążenia
podstawowego, jak i równoważyć potencjał w systemie elektroenergetycznym z rosnącym
udziałem energii odnawialnej z różnych źródeł. Państwa członkowskie, które dysponują
zasobami kopalin lub znacznym udziałem paliw kopalnych w swoich koszykach
energetycznych, powinny wspierać CCS na etapie poprzedzającym komercjalizację, aby
obniżać koszty i umożliwić zastosowanie komercyjne w połowie następnego dziesięciolecia.
Wsparcie to musi obejmować budowę odpowiedniej infrastruktury magazynowej i
transportowej dwutlenku węgla, która mogłaby korzystać ze wsparcia takich funduszy
unijnych jak instrument „Łącząc Europę” i jego potencjalny następca.
4.4

Innowacje i finansowanie

Na gruncie ram obowiązujących do 2020 r. inwestycje w badania i rozwój w całej UE
wzrosły z 3,3 mld EUR do 5,4 mld EUR rocznie. Są one realizowane w ramach europejskiego
strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (planu EPSTE), który
stopniowo przekształca się w jeden zintegrowany plan działania, wytyczający kierunki
przyszłych inwestycji. W latach 2014–2020 UE jeszcze zwiększy inwestycje w badania i
rozwój związane z energią i klimatem. W ramach nowego unijnego programu badań i
innowacji „Horyzont 2020” prawie 6 mld EUR zostanie przeznaczonych na zagadnienia
efektywności energetycznej oraz bezpieczne, czyste i niskoemisyjne technologie, a także na
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inteligentne miasta i gminy. Więcej środków przeznaczy się również na instrumenty
finansowe, partnerstwa publiczno-prywatne oraz projekty MŚP.
Niemniej jednak UE będzie musiała zintensyfikować swoją politykę badań i innowacji, aby
udzielić odpowiedniego wsparcia dla realizacji ram dotyczących klimatu i energii po 2020 r.
W oparciu o postępy w ramach obecnego planu EPSTE należy już zacząć się zastanawiać nad
najlepszym sposobem postępowania i wyborem priorytetów. Szczególny nacisk należy
położyć na szybsze ograniczanie kosztów i wprowadzanie na rynek technologii
niskoemisyjnych (odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i niskoemisyjne
procesy przemysłowe w wielu sektorach). Działania te powinny polegać przede wszystkim na
zwiększaniu inwestycji w projekty demonstracyjne na wielką skalę, pobudzaniu popytu na
innowacyjne technologie i zapewnianiu właściwych ram regulacyjnych w ramach jednolitego
rynku. Są dowody na to, że pełny rozwój nowych technologii w energetyce przyniesie
obniżenie kosztów w granicach 30–80 %.
Przychody z handlu uprawnieniami można wykorzystać na finansowanie niskoemisyjnych
projektów demonstracyjnych, które obejmują na przykład odnawialne źródła energii i
efektywność energetyczną, oraz na lewarowanie większych inwestycji prywatnych za
pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W poszczególnych sektorach
przemysłu przygotowano plany działania w zakresie obniżania emisyjności, które wykazały
wyraźną potrzebę opracowania i demonstracji na wielką skalę innowacyjnych
niskoemisyjnych procesów przemysłowych, a także nowych niskoemisyjnych produktów o
wysokiej wartości dodanej. Zgodnie z unijną polityką w zakresie innowacji oraz polityką
przemysłową zostanie zatem przeanalizowana koncepcja rozszerzonego systemu NER 300,
który mógłby posłużyć do skierowania przychodów z handlu uprawnieniami na demonstrację
innowacyjnych niskoemisyjnych technologii w przemyśle i sektorze elektroenergetycznym.
Część przychodów ze sprzedaży aukcyjnej mogłaby też zostać wykorzystana na zachęty do
dalszych środków zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, np. na wzmacnianie spójności i
konsekwencji krajowych systemów zachęt w zakresie energii odnawialnych lub na
rozbudowę połączeń międzysystemowych i tworzenie małych sieci. Należałoby przy tym
skupić się na państwach członkowskich o mniejszym potencjale inwestycyjnym.
Nowo uchwalone programy unijne bezsprzecznie dają państwom członkowskim znaczne
możliwości wspierania energii odnawialnej i podnoszenia minimalnych poziomów
efektywności energetycznej. W latach 2014–2020 środki unijne są dostępne w ramach
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w których co najmniej 23 mld EUR
zarezerwowano na cel tematyczny „Przejście do gospodarki niskoemisyjnej”. Oznacza to
znaczny wzrost wsparcia unijnego na masowe zastosowanie energii odnawialnej, efektywność
energetyczną, niskoemisyjny transport miejski i rozwiązania w zakresie inteligentnych sieci w
Unii Europejskiej. Dużo więcej uwagi niż do tej pory należy poświęcić konstruowaniu i
wdrażaniu nowych (lub dokapitalizowaniu istniejących) instrumentów finansowych, które
wzmocnią zaufanie inwestorów, tak aby można było skuteczniej wykorzystać finansowanie
publiczne do lewarowania kapitału prywatnego.
Należy jednak zacząć się zastanawiać nad środkami, jakie będą potrzebne na okres po 2020 r.
do rozwiązywania kwestii związanych z klimatem i energią, w tym problemu zróżnicowanych
skutków finansowych dla państw członkowskich, o którym mowa w części 2.1. Ważne też
będzie opracowanie instrumentów inżynierii finansowej oraz ułatwienie MŚP dostępu do
finansowania. Takie instrumenty powinny także umożliwić władzom lokalnym i regionalnym
inwestowanie i wykorzystanie możliwości związanych z niską emisyjnością, jak w przypadku
obecnej inicjatywy unijnej dotyczącej inteligentnych miast, która wesprze miasta i regiony w
podejmowaniu ambitnych i pionierskich środków na rzecz redukcji emisji gazów
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cieplarnianych o 40 % w 2020 r. w drodze zrównoważonego wykorzystania i wytwarzania
energii20.
5.

KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

Nowe ramy do 2030 r. muszą uwzględniać obecną sytuację międzynarodową i spodziewany
rozwój wydarzeń. Krajobraz energetyczny podlega daleko idącym zmianom. Jest oczywiste,
że w okresie do 2030 r. zapotrzebowanie na energię powszechnie wzrośnie, zwłaszcza w Azji,
a w takich krajach jak Chiny i Indie spodziewany jest silny wzrost importu węglowodorów.
Oczekuje się, że rosnące zapotrzebowanie na energię zostanie częściowo zaspokojone dzięki
wykorzystaniu nowych zasobów możliwemu wskutek postępu technicznego (wydobycie spod
dna morskiego, zaawansowane techniki odzyskiwania energii, źródła niekonwencjonalne)
oraz związaną z tym geograficzną dywersyfikację produkcji i szlaków handlowych
(zwłaszcza w przypadku skroplonego gazu ziemnego). Zjawiska te znacząco wpływają na
przepływy handlowe w zakresie energii i na ceny energii, co będzie miało konsekwencje dla
UE z powodu jej silnego uzależnienia od importu. Jednocześnie globalizacja przepływów
energii i rosnące zróżnicowanie międzynarodowych podmiotów przyspieszają kształtowanie
nowego podejścia do zarządzania energią w skali ogólnoświatowej w oparciu o regulacje
prawne.
Międzynarodowi partnerzy UE w różny sposób dążą do redukcji emisji gazów cieplarnianych.
„Oddolny” charakter procesu podejmowania zobowiązań Kopenhaga – Cancún był ważnym,
ale niewystarczającym krokiem w kierunku systemu obejmującego większą liczbę partnerów.
W procesie tym Chiny, Indie, Brazylia, USA, UE i ponad 100 innych krajów
(odpowiedzialnych łącznie za ponad 80 % światowej emisji) wspólnie zobowiązało się do
prowadzenia określonej polityki klimatycznej. Generalnie jednak działania dotyczące klimatu
są rozproszone i dostosowane do specyficznych warunków gospodarczych. Trzydzieści osiem
państw rozwiniętych, w tym UE, państwa członkowskie i Islandia, podjęło prawnie wiążące
zobowiązania dotyczące emisji na drugi okres rozliczeniowy w ramach Protokołu z Kioto,
które w sumie dają średnią redukcję emisji o co najmniej 18 % poniżej poziomu z 1990 r.
Ponieważ wskaźnik ten przekracza o jeden punkt procentowy założenia pierwszego okresu
rozliczeniowego, Japonia, Nowa Zelandia i Federacja Rosyjska nie podjęły nowych
zobowiązań.
Ramka 3: Międzynarodowe postępy w redukcji emisji gazów cieplarnianych
W 2012 r. światowy poziom emisji dwutlenku węgla wzrósł o 1,1 %, pozostając jednak
poniżej średniej z ostatniego dziesięciolecia, która wynosiła 2,9 % rocznie. Największe
ilości dwutlenku węgla emitują obecnie: Chiny (29 % światowej emisji), USA (16 %), UE
(11 %), Indie (6 %), Federacja Rosyjska (5 %) i Japonia (3,8 %).
Od 1990 r. emisja dwutlenku węgla w Chinach znacznie wzrosła – o ok. 290 %, zaś od
2005 r. o ok. 70 %. Wielkość emisji na głowę mieszkańca jest obecnie zbliżona do
odnotowywanej w UE i wynosi ok. 7 t.
W 2012 r. emisja dwutlenku węgla w USA zmniejszyła się o 4 %, a od 2005 r. spadła o 12
%. Wielkość emisji na głowę mieszkańca jest jednak znacznie wyższa i w 2012 r. wynosiła
16,4 t. Ten wyraźny spadek emisji wynika w znacznym stopniu z eksploatacji własnych
zasobów gazu łupkowego, który zastąpił węgiel w sektorze produkcji energii elektrycznej.
Emisja w Indiach wzrosła w 2012 r. o 6,8 %, o 53 % w latach 2005–2012 i o 200 % od
20
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1990 r., chociaż jej wielkość na głowę mieszkańca jest wciąż znacznie niższa niż w UE i
wynosi poniżej 2 t.
Wielkość emisji w Japonii pozostawała w latach 2005–2012 na niezmienionym poziomie,
ale od 1990 r. wzrosła i wykazuje tendencję wzrostową. Japonia w ostatnim czasie
znacząco ograniczyła swoje plany redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.,
bowiem w wyniku katastrofy w elektrowni jądrowej w Fukushimie zmieniła swoją politykę
energetyczną. Podobnie uczyniły Australia i Kanada.
Chiny są obecnie obok UE największym inwestorem w zakresie energii odnawialnej i
wprowadziły szereg regionalnych systemów handlu emisjami obejmujących główne regiony
gospodarcze, mając w perspektywie stworzenie systemu ogólnokrajowego. Podstawowym
problemem pozostaje lokalne zanieczyszczenie powietrza i bezpieczeństwo energetyczne. W
USA emisje gazów cieplarnianych są ograniczane zgodnie z założonym celem, czyli o 17 %
do 2020 r. w porównaniu z rokiem 2005. Dzieje się tak nie tylko z powodu odejścia od węgla
na rzecz gazu, ale także za sprawą wzmocnienia norm w zakresie emisji dwutlenku węgla
przez samochody, szerszego zastosowania energii odnawialnej oraz dzięki aktywnemu
sektorowi prywatnemu, który intensywnie inwestuje w nowe technologie i innowacje.
Brazylia coraz lepiej radzi sobie z powstrzymywaniem wylesiania na wielką skalę.
Wprawdzie Unia Europejska jest obecnie światowym liderem w zakresie technologii
niskoemisyjnych, ale inne wielkie i szybko rosnące gospodarki wykazały strategiczne
zainteresowanie konkurencją na tych nowych rynkach. Odnowione cele w zakresie klimatu i
energii pozwolą Europie utrzymać korzyści wynikające z przewodnictwa na tych szybko
rosnących rynkach światowych.
Ogólnie rzecz biorąc, utrzymuje się znacząca różnica między poziomem ambicji planowanych
działań łagodzących zmiany klimatu oraz działań niezbędnych do ograniczenia globalnego
wzrostu temperatury do wartości poniżej 2°C21. Z tego powodu strony Ramowej konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu zapoczątkowały w 2011 r. proces, którego
celem jest zawarcie w Paryżu w grudniu 2015 r. nowego porozumienia międzynarodowego,
mającego zastosowanie do wszystkich stron i obejmującego okres po 2020 r. Strony powinny
być gotowe do zadeklarowania swoich zobowiązań do pierwszego kwartału 2015 r., tak aby
zapewnić wystarczający czas na dyskusję i ocenę w odniesieniu do uzgodnionego celu
ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do wartości poniżej 2°C. Unia Europejska
powinna być gotowa do odegrania swej roli i podjęcia dalszych ambitnych działań w celu
redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz propagowania energii odnawialnej i efektywności
energetycznej. Leży to w naszym własnym interesie, ale powinniśmy zachęcać naszych
partnerów międzynarodowych do podobnych działań, aby zaangażować się w globalne
wyzwanie walki ze zmianami klimatu. Intensywniejsze działania międzynarodowe pomogą
także utrzymać konkurencyjność bazy przemysłowej UE w perspektywie długookresowej.
6.

KOLEJNE KROKI

W opinii Komisji kluczowe elementy nowych ram dotyczących klimatu i energii do roku
2030 powinny obejmować cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie
UE, rozdzielone równomiernie między państwa członkowskie w formie wiążących celów
krajowych; reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji; unijny poziom docelowy
udziału energii odnawialnej oraz nowy europejski proces zarządzania polityką w zakresie
21
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energii i klimatu w oparciu o plany państw członkowskich na rzecz konkurencyjnej,
bezpiecznej i zrównoważonej energii. Efektywność energetyczna będzie nadal odgrywać
znaczącą rolę w osiąganiu unijnych celów klimatycznych i energetycznych. Kwestia ta będzie
przedmiotem przeglądu w 2014 r.
Komisja zwraca się do Rady i Parlamentu Europejskiego, by do końca 2014 r. uzgodniły, że
nie później niż na początku 2015 r. UE powinna zobowiązać się do redukcji emisji gazów
cieplarnianych o 40 %. Chodzi o zobowiązanie w ramach negocjacji, które zakończą się w
Paryżu w grudniu 2015 r. Unia Europejska powinna też być przygotowana do wniesienia
pozytywnego wkładu w szczyt, którego gospodarzem we wrześniu 2014 r. będzie Sekretarz
Generalny ONZ.
Komisja zachęca też Radę i Parlament Europejski do zatwierdzenia unijnego poziomu
docelowego w wysokości co najmniej 27 % jako udziału energii odnawialnej zużywanej w
EU do 2030 r. Cel ten ma zostać osiągnięty w ramach wyraźnych zobowiązań podjętych przez
same państwa członkowskie przy wsparciu wzmocnionych mechanizmów realizacji i
wskaźników na poziomie UE.
Komisja zachęca też Radę i Parlament Europejski do zatwierdzenia podejścia Komisji do
przyszłej polityki klimatycznej i energetycznej oraz jej propozycji ustanowienia
uproszczonego, a jednocześnie skutecznego systemu zarządzania służącego osiągnięciu celów
dotyczących klimatu i energii.

PL

22

PL

EUROPEAN COMMISSION

MEMO
Brussels, 22 January 2014

Questions and answers on the proposed market stability
reserve for the EU emissions trading system
1. What has the Commission proposed today concerning the EU ETS?
The Commission has presented a legislative proposal to establish a market stability
reserve for the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS), as part of the 2030 framework for
climate and energy policies. This market stability reserve will operate as of phase 4
starting in 2021 to provide market participants with the necessary certainty as regards the
auction supply during phase 3 and an appropriate lead-time for the introduction of the
reserve.
2. Were stakeholders consulted? How does this link to the Report on the state of
the European carbon market in 2012 and the options presented there?
Following the Report on the state of the European carbon market in 2012, extensive
stakeholder consultation took place in 2013.
The report set out a range of possible measures that could be taken to tackle the large
and growing imbalance between the supply and demand for allowances in the EU ETS. The
establishment of a market stability reserve emerged as an additional option during a
stakeholder meeting in March 2013. A broad spectrum of stakeholders showed openness
to this approach. This led the Commission to host an expert meeting in October 2013 to
discuss technical aspects related to the possible creation of a reserve.
Links to relevant documents and contributions from stakeholders on the consultation and
expert meeting can be found at:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm
3. Why does the EU ETS need a market stability reserve?
The EU ETS was established to deliver EU emissions reduction goals in a harmonised and
cost-effective manner. The fact that companies have the choice to purchase allowances if
needed to cover their emissions, or sell left-over allowances if they have performed well at
reducing emissions, allows the system to find the most cost-effective ways of reducing
emissions in the short, medium and long term.
However, in the aftermath of the severe economic crisis the system is characterised by a
structural imbalance between the supply and demand of allowances, resulting in a surplus
of around 2 billion allowances not needed for compliance. This imbalance has developed
mainly in 2011 and 2012, and is expected to persist for at least a decade, if not longer.
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Note: The blue columns are based on actual figures, whereas the green ones on estimated figures.

In the existing rules underpinning the EU ETS, the supply of (auctioned) emission
allowances is fixed up-front for many years and no changes are allowed to react to major
changes in the demand for allowances. This implies a continued imbalance which would
undermine and/or postpone innovation and investment in new low-carbon technologies
that are required to achieve the objective of making a gradual transition to a low-carbon
economy over the long term.
The proposed reserve will complement the existing rules so as to guarantee a more
balanced market, with a carbon price more strongly driven by mid- and long-term
emission reductions and with stable expectations encouraging low-carbon investments.
The system is intended to function to the benefit of companies that have made and will
make low-carbon investments.
4. Does this mean a change of the linear reduction factor is not needed?
The creation of a market stability reserve does not affect the level of the cap and the
corresponding annual 1.74% linear factor determining the cap.
A change in the linear reduction factor is considered in the debate on the 2030 climate and
energy framework. To achieve the overall greenhouse gas (GHG) emission reduction
target of 40% by 2030, the cap and consequently the linear reduction factor will also need
to be changed to 2.2% (for more information see MEMO/14/40 on 2030 framework).
However, we know that the revised annual reduction factor alone will reduce the
significant market imbalance in a very gradual manner. In view of this, the market
stability reserve is needed alongside and independent of a more ambitious linear reduction
factor. A change in the linear factor would most likely lead to a slower build-up of the
reserve in phase 4 as a result of applying the proposed rule-set.
5. How does this proposal relate to back-loading?
Back-loading provides a first step to address the supply-demand imbalance over the
coming years, but is only a temporary measure. However, the market imbalance is
expected to worsen again once the effects of back-loading end, so that the market would
still have to operate with the current level of surplus a decade from now. An additional,
2

structural measure is therefore needed both to address the existing market imbalance and
to enable the market to cope better with possible future large-scale demand shocks.
6. What other options were considered in the impact assessment on the
structural measures?
The impact assessment on the structural measures considered three main options:
 Permanent retirement of a number of allowances in phase 3 (2013-2020);
 A market stability reserve;
 A combination of these two measures.
The impact assessment has shown that the establishment of a market stability reserve
could help address the current imbalance and would make the EU ETS more resilient to
any potential future large-scale event that severely disturbs the supply-demand balance.
7. What rules apply for placing allowances in the market stability reserve?
Whether allowances are placed in the market stability reserve is determined according to
the "total number of allowances in circulation", a liquidity indicator of allowances in the
market not needed for compliance needs.
The total number of allowances in circulation is defined as the difference between all
allowances issued and international credits used since 1 January 2008 until the end of
each year, and verified emissions recorded since 2008 and allowances in the reserve at
the end of that same year.
Total number of allowances in circulation in year x = total number of allowances issued
from 2008 to year x + total number of international credits used from 2008 to year x –
total emissions from 2008 to year x – number of allowances in the market stability reserve
in year x.
To ensure transparency, the total number of allowances in circulation in the previous year
will be published in May of each year.
From 2021, based on the data published the year before, 12% of the total number of
allowances in circulation may be placed in the reserve if and only if this amount is equal to
or greater than 100 million allowances.
Example:
In May 2020, the Commission will publish the total number of allowances in circulation in
2019. Assuming that in 2019 the total amount of allowances in circulation was 1.3 billion
allowances, 12% of this amount, i.e. 156 million allowances, will be placed in the reserve
in 2021, by reducing the 2021 auction volume by the corresponding amount (156 million).
8. What rules apply for releasing allowances from the market stability reserve?
There are two ways in which allowances may be released from the reserve, supposing of
course that allowances have previously been placed in the reserve:
1. When the total number of allowances in circulation in a given year is below 400 million,
a pre-defined volume of allowances of 100 million allowances is automatically released
from the reserve.
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2. If for more than six consecutive months the carbon price is more than three times the
average carbon price during the two preceding years - even when the total number of
allowances in circulation is more than 400 million - the allowances will also be released
from the reserve. This safeguard would be in addition to measures taken under Article 29a
of the ETS Directive,1 which allows for moderately increasing the auction supply with
allowances from the new entrant reserve in the event of a marked price increase over a 6month period.
9. Why does the Commission propose 12% and 100 million as the figures
concerning the placement of allowances in the reserve, and 400 million
concerning their release?
The figures are within the reasonable ranges of what stakeholders have suggested would
be the surplus range allowing for the orderly functioning of the market. The combination of
the 12% and the 100 million figures defines the maximum surplus in the EU ETS that does
not result in placing allowances in the reserve. With these figures, the maximum is set at
833 million allowances (833 million * 12 % = 100 million). The 400 million defines the
minimum surplus in the EU ETS that does not result in releasing allowances from the
reserve.
10.

Who decides when allowances are placed in the reserve and released from
the market stability reserve?

The flow of allowances into and out of the reserve will occur on the basis of an automatic,
fully rule-based process. When the thresholds and conditions outlined above (see
questions 4 and 5) are met, the pre-determined amount of allowances will be placed in or
released from the reserve through an operation in the Union registry. The final thresholds,
conditions and amounts will be decided up front by EU decision makers when this proposal
is agreed by the Council and the European Parliament. No further decisions would be
needed and no margin of discretion would be left. Existing institutions established for
implementing auctions suffice to implement the proposed rules.
In this regard, this proposal responds to the preference expressed by an overwhelming
majority of stakeholders for a non-discretionary mechanism to strengthen the EU ETS and
make it more resilient to unexpected shocks.
11.

What will happen to allowances at the end of a trading period?

The operation of the market stability reserve is not limited to the fourth trading period but
will work across multi-year trading periods. The proposal guarantees that allowances will
not be cancelled at the end of a multi-year trading period and that allowances in the
reserve will be carried forward to each subsequent trading period. This ensures that
allowances remaining in the reserve continue to be available for release in later periods.
12.

What will this mean for the operators under the EU ETS? Will the reserve
affect the level of free allocation?

Allowances placed in the reserve will be deducted from the allowances due to be auctioned
by Member States using the same distribution key as for the auctions themselves.
Similarly, when allowances are released from the reserve, they will be auctioned by
1

Directive 2003/87/EC, amended by Directive2009/29/EC

4

Member States in accordance with the current rules, adding to the number that they are
allowed to auction in a given year.
The creation of the market stability reserve therefore does not decrease or increase the
number of free allowances given to industrial companies under the EU ETS.
Likewise, it does not affect the total quantity of allowances across the European Union
(‘the cap’).
Allowances for aviation activities are not covered by the proposal.
13.

What is proposed regarding the transition between trading periods and why
is there a need address end-of-period effects?

The proposal aims to make the carbon market more stable and resilient through a better
balance between supply and demand. The experience from the recent transition from
phase 2 to phase 3 has demonstrated that such transitions tend to be characterised by a
marked increase in the auction supply of allowances in the last year of a trading period.
This is also expected to occur towards the end of phase 3: additional supply will come to
the market, when, for instance, allowances remaining in the new entrants’ reserve and
other unused allowances (e.g. due to closures of installations) have to be auctioned.
To mitigate the effects of undue end-of-period auction supply peaks, the Commission is
proposing an amendment to Article 10 of the ETS Directive. This rule foresees that the
additional auction supply would be spread over the final year of a trading period and the
first two years of the following period. This provision would only apply for end-of-period
peaks, exceeding a threshold.
14.

How does the proposal ensure predictability and allow for early learning?

The establishment of the reserve would represent a potentially considerable change to the
design and operation of the EU ETS. To maintain maximum predictability, the placing of
allowances in the reserve and their release from it will both be done in a gradual manner.
At the same time, it is important to learn from early experience in operating the reserve;
this may allow for improvements in its design over time. As a result, it is proposed that a
focused review take place by end 2026.
15.

Does the market stability reserve mean that the EU ETS loses its marketbased nature?

No. The market stability reserve complements the existing rules governing the EU ETS. It
is designed as a mechanism based on clear and objective rules, which the market
participants can easily understand and whose application can be anticipated. It does not
provide for any discretion to change auction supply outside these rules.
The carbon market is a politically created market and needs carefully calibrated rules.
Weakened demand usually goes together with decreasing supply. The reserve guarantees
that this will also be the case for the carbon market and allows for continued price
discovery by the interplay of supply and demand.
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16.

What are the next steps?

The Commission has submitted this legislative proposal to the Council, the European
Parliament, the Committee of the Regions and the Economic and Social Committee for
further consideration under the standard legislative procedure.
At the same time, the Council and the European Parliament are invited to consider the
2030 climate and energy framework and endorse the main elements such as the GHG
target, the renewable energy target as well as the new governance framework.
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EUROPEAN COMMISSION

MEMO
Brussels, 22 January 2014

Questions and answers on 2030 framework on climate
and energy
1. Why does the EU need a new climate and energy framework for the period up
to 2030?
The European Commission is today proposing a framework which provides predictable
and certain energy and climate objectives applicable beyond 2020 and up to 2030.
There are several reasons for proposing the framework now:










The EU currently has a climate and energy objective to reduce its greenhouse gas
1
(GHG) emissions by 80-95% below 1990 levels by 2050 , and 2020 targets to reduce
GHG emissions by 20% below 1990, increase renewable energy to 20%, and achieve
energy savings of 20%. The new framework constitutes the next step towards
reaching the 2050 goal.
The impact of the economic and financial crisis needs to be taken into account:
high energy prices for gas and oil in particular, and the risk of future rises, increase the
vulnerability of the EU economy.
The security of EU energy supplies in the medium to long term remains an issue
due to the Union's high and increasing dependence on imports from sometimes
politically unstable regions.
At the same time the EU's energy system requires significant investment to replace
obsolete infrastructure. Investors urgently need a clear policy framework that provides
predictability and reduced regulatory risk beyond 2020. This will also stimulate
research and development in efficient low-carbon technologies.
In addition, the EU needs to decide what GHG reduction target it is going to contribute
to the global climate agreement that is to be adopted at the end of 2015.

2. What progress has been made towards meeting the 2020 targets?
Between 1990 and 2012 the EU succeeded in cutting its GHG emissions by 18%, while
GDP grew by 45%. The EU is on track to meet its 2020 target of reducing emissions by
20% below 1990 levels.
The 2020 target is split between the sectors covered by the EU Emissions Trading
System (ETS) and the sectors not covered by the ETS. For the sectors covered by the
ETS, the EU-wide emissions cap has been set at a level that means emissions in 2020 will
be 21% below 2005 levels. For non-ETS sectors each Member State has a national
emissions target, ranging between 20% above and 20% below 2005 levels. In total these
national targets add up to an EU-wide reduction target of around 10% below 2005 levels
1

in the context of necessary reductions by developed countries as a group
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for the non-ETS sectors. The EU as a whole is on track to meet this target, but a number
of Member States need to make additional efforts to meet their national targets.
As regards renewable energy, the EU has met its interim targets but more efforts will
be needed from Member States to reach the 20% target in 2020. 12.7% of gross final
energy consumption in 2011 was from renewable energy (compared to 8.5% in 2005). In
aggregate, the EU 28 has met its interim target for 2011/2012, driven by Member States'
efforts to make progress towards the national targets in the Renewable Energy Directive.
However, as the trajectory grows steeper, more efforts will be needed from Member
States in order to reach it2.
Regarding the 2020 target to make energy savings of 20% in the EU's primary energy
consumption (compared to projections made in 2007), significant progress has been
made, despite the fact that this target is not legally binding for Member States.
After years of growth, primary energy consumption peaked in 2005/2006 (at 1,825 Mtoe)
and has been slightly decreasing since 2007 (to reach 1,730 Mtoe in 2011)3, in part due to
impacts from the economic crisis, but also due to lowered energy intensity. Nevertheless,
the EU is likely to miss its indicative energy savings target.

3. What are the targets for 2030?
The 2030 Framework provides predictable and certain energy and climate objectives
applicable beyond 2020 up to 2030:






A greenhouse gas emissions reduction target of 40% percent below 1990 levels, to
be achieved through domestic measures alone (ie without the use of international
credits). This will ensure that the EU is on the cost-effective track, set out in the
4
Commission's low-carbon Roadmap, towards meeting the 2050 objective of an 8095% emissions cut. The target also sets a strong example to the international
community in the negotiations on the new global climate agreement to be adopted in
2015. The target will result in stronger benefits in terms of energy independency,
the EU's external fuel bill, health impacts, employment and competitiveness.
To achieve the target efficiently, it is projected that ETS emissions would need to be
cut by around 43% from 2005 levels, whereas the non-ETS sector would reduce less,
by around 30% compared with 2005.
Renewable energy target of at least 27% percent of energy consumption above
1990 levels, with flexibility for Member States to set national objectives. This would
come with significant benefits in terms of greater reliance on indigenous energy
sources and in terms of energy trade. Such target will also continue to drive
growth in the renewables sector, e.g. with a share of renewable energy in the
electricity sector increasing from 21% today to at least 45% in 2030.
Energy efficiency is a key component of the 2030 framework, and the Commission
will return to this later this year, following its assessment of progress made towards
meeting the 2020 target provided for in the Energy Efficiency Directive, to be
concluded in 2014.

2

See the Commission Renewables Progress Report.

3

Primary energy consumption included non-energy uses which are not considered in the energy savings target for 2020. The
figure excluding non-energy uses was 1706 Mtoe in 2006 and 1583 Mtoe in 2011.
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4. What magnitude of investment is necessary to reach the GHG target?
The average annual additional investments needed over the period 2011 to 2030 to
meet the targets are projected to amount to 38 billion Euros for the EU as a whole, to a
large extent compensated for by fuel savings. More than half of these investments are
needed in the residential and tertiary sectors. The total cost of the energy system in
2030 is thus projected to increase by 0.15% if targets are met cost-effectively, with the
average cost of the energy system over the period 2011 to 2030 projected to increase by
2 billion Euros per year; these costs are projected to shift from operational costs (fuel) to
capital costs (investments).
5. What will the benefits be for the economy and citizens in terms of
sustainability, energy security and competitiveness?
The framework will have multiple economic and environmental benefits that will make the
EU more sustainable. Not only GHG emissions but also air pollution will be cut, benefiting
human health. For instance, cuts in particulate matter (PM2.5) concentrations compared
to present policies would reduce health damage from air pollution in 2030 by around €5 to
11 billion and air pollution control costs by more than €2 billion.
The EU's energy efficiency would improve more than under current policies, helping to
reduce costs, create jobs, enhance competitiveness and bring also energy security benefits
linked in particular to lower fossil fuel use and imports. Compared to 2010, energy import
volumes would decrease by at least 10% and those of natural gas by at least 9%, with
benefits increasing with the use of higher levels of energy efficiency to achieve the targets.
In terms of employment, new growth sectors are expected to create opportunities in fields
such as engineering, basic manufacturing, transport equipment, construction and business
services. Overall job growth is expected to be positive if targets are achieved through
ambitious energy efficiency policies that create jobs locally, for instance in the construction
sector, and if revenues from carbon pricing, for instance through auctioning, are used to
lower labour costs.
6. What will this mean for the European and international carbon markets?
The proposed GHG reduction target would improve the functioning of the European carbon
market and increase certainty for investors in the EU ETS about the efforts required within
the EU. It would not allow for import of international credits after 2020.
The ETS currently has a large surplus of emission allowances which has built up primarily
due to the economic crisis, resulting in emissions well below the ETS cap, as well as the
inflow of a large amount of international credits which were allowed under the ETS
directive to enter over the period 2008-2020 (with projects often being contested by many
stakeholders on environmental grounds). This surplus, which is not expected to reduce
soon, has led to a low carbon price which weakens the incentive for emission-saving
investments, thus eroding the ETS's role in delivering long-term, cost-effective GHG
reductions.
To address the surplus and make the ETS a more robust instrument for 'decarbonising' the
EU economy, the Commission today presented a legislative proposal to create a market
stability reserve in 2021 (see also MEMO/14/39).
To achieve the proposed 40% GHG reduction target it will also be necessary to change,
after 2020, the annual linear reduction factor that determines the 'cap' on ETS emissions.
A linear reduction factor of 2.2% per year would be needed from 2021, compared with
1.74% up to 2020.
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The Commission continues to see the development of an international carbon market as a
major way to reduce GHG emissions and address the risks of 'carbon leakage' (see Q7).
The main tool in this regard is linking the European carbon market with other mature and
robust carbon markets. This central objective is not affected by the objective of reaching
the 40 % reduction target without international credits. To facilitate this, the Commission
will continue to engage in technical dialogue and support capacity building in third
countries.
Should the 2015 global climate agreement enable the EU to increase its GHG reduction
target for 2030 to more than 40%, use of international credits within the EU may become
relevant, in which case a decision would be needed on which credits to recognise.
7. What about the potential risks of 'carbon leakage' and how could it be
avoided?
'Carbon leakage' refers to the risk of companies moving production out of the EU to third
countries where industry would not be subject to comparable carbon constraints. To
prevent carbon leakage, energy-intensive sectors in the EU that are exposed to
international competition receive ETS emission allowances for free according to a
benchmark based on best available technologies. This system is serving as an effective
safeguard: analysis for the Commission confirms that there is no evidence that carbon
leakage has occurred due to the EU ETS.
The Commission therefore proposes to continue the system of free allocation after 2020 if
other major economies do not take comparable climate action. The system would be
improved so that it focuses on those sectors at most risk of carbon leakage.
8. What has the Commission decided on carbon leakage for the current decade?
The ETS Directive mandates the Commission to determine a new carbon leakage list in
2009 and every five years thereafter. Therefore, the current list expires at the end of this
year and needs to be replaced by a new list valid for the period 2015 to 2019.
To comply with this legal obligation, while guaranteeing continuity on the composition of
the list, the Commission intends to present a proposal to the EU Climate Change
Committee which would maintain the current criteria and existing assumptions (including
an assumed carbon price of €30).
9. What is the impact on energy prices and energy costs?
The Impact Assessment published alongside the 2030 Energy and Climate Framework
shows that the costs of a low carbon transition do not differ substantially from the costs
that will be incurred in any event due to the need to renew an ageing energy system.
Energy system costs (largely investment costs, including investments in the transport
sector, and fuel costs) are expected to rise from about 12.8% in 2010 to around 14% of
GDP by 2030. There will, however, be a major shift away from expenditure on fuels
towards innovative equipment with high added value that will stimulate investments and
economic competitiveness.
Upward pressures on energy prices in the EU will continue, also driven by increasing fossil
fuel prices determined in international markets. On the other hand, the gradual completion
of the internal energy market will help to keep EU wholesale electricity and gas prices in
check.
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10.

Why is only a renewable energy target at EU level, rather than individual
targets for Member States, proposed? Does this mean a change in EU policy
toward Renewable Energy?

Renewable energy will continue to play a fundamental role in the transition towards a
more competitive, secure and sustainable system: the Commission considers that the EU
should set a European target for the share of renewable energy in final energy
consumption of at least 27%.
Experience with the current 2020 framework nonetheless indicates the way to
proceed: renewable energy policies are key to reduce the EU's trade deficit in energy
commodities, EU exposure to supply disruption and to volatile fossil fuel prices – but they
require market integration, high levels of investment, cost-efficiency and
undistorted competition.
The sustainable development of renewable energy to the full benefit of EU citizens entails
a rigorous enforcement of competition and state aid rules, as well as a fundamental
transformation of the EU energy infrastructure. This includes more cross-border
interconnections, storage potential and smart grids to manage demand in order to ensure
a secure electricity supplies in a system with higher shares of intermittent renewable
energy sources.
Unlike in the current framework the EU target for the share of renewable energy
consumed in the EU would not be translated into national targets via EU legislation. This
leaves greater flexibility for Member States and gives them the possibility to take
advantage of the most cost-effective means of achieving a more sustainable, secure and
competitive energy system. This increased flexibility will be combined with a strong
European governance framework meant to ensure overall consistency with European
targets and coherence with the wider principles of European energy policy.
11.

What will be proposed regarding energy efficiency?

Energy efficiency is a vital component of the future energy and climate framework. The
proposals assume major improvements in energy efficiency, as demonstrated in the
Energy Roadmap 2050. The EU will continue to promote energy efficiency across all its
energy and economic policies.
It is essential that Member States do the same.
The current EU framework for energy efficiency policy will be analysed in greater detail in
the assessment of progress made towards meeting the 2020 target provided for in the
Energy Efficiency Directive, to be concluded later in 2014. Meanwhile energy efficiency
legislation and standards agreed at the EU level are starting to bring important energy
savings:
 The adopted ecodesign and labelling measures, representing around 90 Mtoe of
energy savings in 2020.
 EU Regulations relating to CO2, cars and vans, which have led to an accelerated
improvement of fuel efficiency in new cars and vans; CO2 emissions from new cars
were reduced from 172 g per kilometre in 2000 to 136 g per kilometre in 2011.
 The revised Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), which will
ensure Member States apply minimum energy performance requirements for new
buildings; if there are no delays in implementation, this Directive could provide the EU
with up to 65 Mtoe savings in the buildings sector by 2020.
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 The Energy Efficiency Directive will lead to improvements in public building standards,
energy auditing and consumer awareness of the benefits of energy efficiency.
12.

Why is there no new target as regards transport?

The future of EU transport development should be based on alternative, sustainable fuels
as an integrated part of a more holistic approach to the transport sector.
The Commission has therefore not proposed new targets for the transport sector after
2020 (current targets: 10% renewable energy for the transport sector. The share of
renewables in transport rose to 4.7% in 2010 from 1.2% in 2005).
Based on the lessons of the existing target and on the assessment of how to minimise
indirect land-use change emissions, it is clear that first generation biofuels have a
limited role in decarbonising the transport sector. A range of alternative renewable
fuels and a mix of targeted policy measures building on the Transport White Paper are
thus needed to address the challenges of the transport sector in a 2030 perspective and
beyond.
13.

What is the main purpose of the indicators for a competitive and secure
energy system?

The EU lacks common benchmarks to provide a factual base for potential policy responses.
Therefore the Commission comes forward with a set of key indicators to assess progress
over time. These indicators are:
 Energy price differentials between the EU and major trading partners.
 Diversification of energy imports and the share of indigenous energy sources used
in energy consumption over the period up to 2030.
 Deployment of smart grids and interconnections between Member States, with
particular urgency for those between countries that are furthest away from meeting
the already agreed objective for Member States to ensure a level of electricity
interconnections beyond 10% of their installed production capacity.
 Intra-EU coupling of energy markets, building on the liberalisation of gas and
electricity markets already achieved by EU legislation.
 Competition and market concentration in energy markets at the national level and
in regions with functioning coupling at the wholesale level.
 Technological innovation (R&D expenditure, EU patents, competitive situation on
technologies compared to third countries).
The Commission will come forward with periodic reporting and, where appropriate,
accompanying measures on these indicators.
Moreover, the attainment of the 2030 targets will be ensured by a new governance
framework based on national plans for competitive, secure and sustainable energy that
will have to be prepared by the Member States.
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14.

How will national plans for competitive, secure and sustainable energy
contribute to the achievement of the targets and the improvement of the EU
energy system?

These plans should set out a clear approach to achieve domestic objectives,
regarding: non-ETS GHG emissions, renewable energy, energy savings, energy security
and other important choices such as nuclear energy, shale gas, carbon capture and
storage, interconnections as well a transition towards less carbon intensive fuels. The
explicit aim of these plans will be to create more investor certainty, greater
transparency, enhance coherence, EU coordination and surveillance, including the
assessment of such plans against Union level climate and energy objectives, and progress
towards the objectives of the internal energy market.
To ensure consistency and compliance over time, the Commission proposes to monitor
the preparation of Member State plans through an iterative process well before 2020.
In order to ensure the achievement of the targets, the Commission proposes to
introduce a revision procedure of national plans in order to assess over time if these are
sufficient to deliver the Union's climate and energy targets recommending corrective
measures.
15.

How does the proposed GHG reduction target contribute to the global
climate agreement due to be adopted in 2015?

Countries have been invited to come forward by early next year with the GHG emission
reductions they intend to contribute to the global agreement. The EU thus needs to decide
its target in the coming months. A 40% reduction target would set a strong example to
the international community.
The Commission sees no merit in proposing, in addition, a higher, conditional target ahead
of the international negotiations. It would rather assess the possibility of increasing the
proposed target in the light of other countries' contributions. Should the outcome of the
negotiations warrant a more ambitious EU target, the additional effort could come from
international credits.
16.

What are the next steps?

The adoption of the Commission's Communication is a first important step of an extensive
inter-institutional process. The European Council is expected to consider the 2030
framework at its spring meeting on 20-21 March.
The Commission is asking the Council and the European Parliament to endorse the
framework's overall approach to future climate and energy policies, the EU-level target for
renewable energy and the proposal to establish a new governance system. It also invites
the two legislative bodies to adopt the proposed ETS market stability reserve and to agree
by the end of this year that the EU should pledge a 2030 GHG reduction of 40% in early
2015 as part of the international negotiations on a new global climate agreement.
Such action would allow the EU to contribute constructively to the international
negotiations and increase predictability for investors by creating greater clarity about the
required level and type of efforts needed after 2020.
Before 2021, the 2030 GHG reduction target would need to be translated into national
GHG targets for the non-ETS sectors and Member States would need to draw up their
national plans for competitive, secure and sustainable energy for the period up to 2030.
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The Commission will provide more detailed guidance on how these plans will have to be
formulated.
Energy efficiency must continue play a significant role in delivering the Union's climate and
energy objectives and this will be the subject of a review of progress in energy efficiency
which the Commission will conclude later in 2014.
Building on the experience developed with the Report on energy prices and costs, the
Commission will come forward with periodic reporting on the new proposed indicators.

8

EUROPEAN COMMISSION

MEMO
Brussels, 22 January 2014

Questions and answers on the price report
Why is the Commission presenting this study now?
Rising energy prices are a major concern for European governments, citizens and
businesses and they affect Europe's global competitiveness.
Europe has to invest billions of euros in the modernisation of its grid, new electricity
infrastructure, gas import routes and low-carbon technologies. This creates costs, all of
which have to be paid for, mainly via consumers' bills.
This study will help policy makers understand the context of recent price rises and their
impact on energy consumers. It will ensure that policy decisions rely on thorough
evidence-based economic analyses. Moreover, it provides an insight in price developments
in an international context.
The report is also a response to the European Council in May 2013 which called on the
Commission to carry out an in-depth analysis of the evolution of energy prices and costs in
Europe.

What is the scope of the report?
The report mainly deals with electricity and gas prices, in particular it analyses how retail
and wholesale prices have evolved in recent years in EU Member States. It explains in
detail the drivers behind the price evolution and compares the situation in different EU
Member States.
In addition, since our bills reflect total costs, rather than just prices, the report takes a
closer look at energy costs of households and industrial customers, including energy
intensive industries. It also compares the price landscape of the EU with that of other
global economies. In the end it provides an insight into possible consequences of future
price rises.
As there are no big discrepancies between oil and coal prices across the globe, these
sectors are not specifically addressed.

What is the difference between energy costs and energy prices?
 Energy prices refer to the price energy consumers actually pay for a given unit of
energy.
 Energy costs refer to the amount of money consumers have to pay for their energy
consumption.

MEMO/14/38

If energy prices rise, consumers can try to switch suppliers or pay more attention to their
energy consumption, in particular by using smart meters. Smart meters can also help
consumers shift their energy consumption to times of lower prices. By improving energy
efficiency (i.e. through buying energy efficient products or by behavioural changes),
consumers can help mitigate rises in energy prices and lower their energy costs.

What are the main recommendations of the report to keep energy
bills in check?
The main proposals are:
 Member States need to complete the internal energy market. This is essential to
ensure that investments can be made in an efficient and competitive way.
Specifically, household consumers and industry, particularly small and medium-sized
businesses, should explore the opportunity to lower their prices by switching to
cheaper energy suppliers.
 More needs to be done to increase energy efficiency and help consumers lower
their consumption. As mentioned above energy bills reflect usage as much as unit
cost price. Therefore European households and industry can keep their bills down by
further improving their energy efficiency. More attention to energy efficiency in
product design, new technologies and consumer behaviour, as well as demand
response techniques can directly help save energy and money.
 To take advantage of the internal market and the scope for cost reductions, Member
States need to further develop European energy infrastructure, diversify
energy supplies and supply routes and ensure that, in their negotiations
with major energy partners, they speak with a single European voice.
 Member States need to ensure that the impact on energy prices, consumers and tax
payers are fully understood and minimalized in implementing European energy
policies. Here, examples of best practice may be shared.
The EU and Member States need to further assess and compare network costs and
practices. More convergence in network practices (tariff regimes, network codes,
integration of renewables) across Europe can improve efficiency, reduce network costs and
thus reduce prices.

Which components make up the energy bill?
In general, energy bills consist of three parts:


The energy element of the bill reflects the cost of fuel purchase or production,
shipping and processing as well as the construction, operation and decommissioning
of power stations, along with the sale of energy to final consumers.
 Network costs reflect transmission and distribution infrastructure costs related to
the maintenance and expansion of grids, system services and network losses.
 Taxes and levies, which may include general taxation (VAT and excise duties) as
well as specific levies or other charges on energy (climate/carbon/renewable energy
levies).
These elements may vary, depending on market conditions and government policy.
The fuel cost is usually the largest element of the energy price, but in recent years its
share has fallen while the share of taxes and network costs has increased.
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How have prices developed?
Between 2008 and 2012 on average Europe has seen a significant rise in retail prices for
households and industry.
Over the same period, wholesale electricity prices declined by one-third and wholesale gas
prices remained the same. For electricity, wholesale prices in Europe declined over the
period, are relatively low and are of a roughly comparable level to wholesale electricity
prices in the US.
 Household electricity prices have risen by 4% a year, an increase higher than
inflation for most Member States;
 Household gas prices have risen 3% a year, also more than inflation for most
Member States;
 Industry retail electricity prices have risen by 3.5% a year;
 Industry retail gas prices have risen by less than 1% a year, which is below inflation
for most Member States;
 Wholesale electricity prices declined between 35% and 45% over the period;
 Wholesale gas prices, despite fluctuations over the five year period, have remained
the same.
In the case of electricity retail prices, the energy component largely shadowed
wholesale power prices. However, higher network tariffs and energy taxes/renewable
subsidies significantly contributed to higher final retail prices.
Meanwhile, for gas retail prices, the energy component remained stable. Network costs
and taxation elements had a relatively limited impact on price rises.
It is important to note that there are significant differences in price volatility across
different industry sectors.

What is the reason for the large differences between individual EU
Member States?
There are different influences on all three elements of the price: energy costs differ
according to the fuel mix of a country; network costs also differ according to the quality,
age and other characteristics of the network. Taxes and levies vary depending on how
governments have decided to finance their general expenditure and energy/climate
specific policies and measures.
With the energy element of price however, one of the results of better market integration
should be more convergence across Member States. Such convergence is evident in
wholesale markets, but is less clear, or even absent in retail markets. This confirms the
Commission's concerns that markets are not working properly. It shows that
competition is weak and so market forces are less effective at keeping costs down.

Why did the energy prices rise? Which elements have increased?
In the case of electricity and natural gas, price differences across different world regions
have always existed, but the last few years these seem to be growing. For example, EU
gas prices are sometimes linked to the (rising) global oil price, which is defined by global
events. The shale gas boom in the US has brought gas prices down there, while sharply
increased gas demand in Japan in the aftermath of Fukushima nuclear power plant
accident has pushed up gas prices in Asia.
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Whilst the energy cost element is still the largest part of the price in most Member States,
rises have been highest in the taxes and levies elements. This includes taxes to reflect
environmental costs and levies to finance certain low carbon energy and energy efficiency
investments.
The network cost element of prices also rose, due to both rising maintenance and grid
expansion costs as well as other costs sometimes incorporated into network costs and
tariffs (e.g. production costs for electricity from Renewable Energy Sources). For example,
between 2008 and 2012 the electricity network costs for retail customers rose by 18,5%
for households and 30% for industry (before industry exemptions are taken into account).

Why did retail prices increase despite market liberalisation?
First, in some markets, competition between suppliers is extremely limited. Regulated
prices and passive consumers also reduce incentives for competition. More market
opening is needed to create incentives for new entrants, to increase competition and
choice for consumers. This would encourage energy suppliers to improve their efficiency,
lower their costs and so compete on price. This is beginning to happen in Europe –
consumers have a growing number of suppliers and may now switch between them.
Second, even where there is competition, energy companies may face additional and
unavoidable network costs due to the need to maintain and expand grids or deploy
innovative, but more expensive technologies, such as renewables.
Third, when governments add taxes or levies, prices by nature rise for all suppliers,
irrespective of the level of competition or market liberalisation.

Why are lower wholesale prices not passed on to consumers on
retail level?
As in other industries, retail prices do not always reflect the developments at the
wholesale markets. There are four main reasons for this:
 Network costs and taxes and levies have increased;
 Retail prices are still regulated in over half of European households, thus the pass
through of falling wholesale prices to retail prices is curtailed by regulation; High
market concentration can also be a reason why a reduction of wholesale prices is not
passed on to consumers on a retail level;
 In a liberalised market, the costs to suppliers of investment in new infrastructure
and technology have to be passed on to (end-) consumers;
 Consumers are not always taking advantage of more competitive supply offers and
the high potential for efficiency & savings.

How do energy prices in the EU compare with prices in other major
economies?
Since 2007 wholesale gas prices have increased everywhere across the globe, except in
North America. The price discrepancies between different regions have existed for
decades, but the gap has been growing during recent years, in particular because of the
USA's access to cheaper domestic shale gas resources. At the same time, some European
long term gas supply contracts are at fixed higher prices, or at prices fixed to rising oil
prices. These supplies are not able to take advantage of global reductions in gas prices.
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Broadly speaking, today EU industry pays three to four times higher gas prices than
industry in the US, India or Russia. The prices for EU industry are 12% higher than in
China, but similar to those in Brazil and lower than in Japan.
At present exchange rates, EU industrial electricity prices (before taking account of tax or
levy exemptions for energy intensive industries) are more than twice those in the US and
Russia, 20% higher than China's but 20% lower than those in Japan. Here again, lower US
and Russian gas prices (and subsequent lower coal prices) have helped bring down those
countries' electricity prices.
It is difficult to compare like with like, due to cost of living and exchange rate differences.
For example, although our power prices seem high compared to other regions, in the
majority of Member States the supply of electricity (based on interruptions/fluctuations) is
more reliable than that of the US and Japan, China and Russia. So to some extent we are
paying for higher quality electricity supplies.

How do increased price gaps between the EU and its global
competitors affect competitiveness?
Higher production costs for one manufacturer may present an advantage for his
competitor. So for industries where energy costs are a significant component of production
costs (i.e. for several energy intensive industries, such as glass, ceramics, aluminium steel
etc.) rising price differentials can have a negative impact on competitiveness.
The EU has until now retained the lead in exports of energy intensive goods. But European
industry's efforts to compensate for higher energy costs through constant energy
efficiency improvements may need to go even further, bearing in mind physical limits, as
competitors also increase their efficiency and as European industry decides to invest
abroad to be closer to expanding markets.

What does the study predict about future trends?
The analysis confirms the Commission's 2050 analysis that energy prices will continue to
rise in the short term – mainly due to rising fossil fuel prices as well as the need to
invest in networks and in new power generation.

What is the political follow up to this report?
The report will be discussed by Head of State or Government at the European Council in
March and by stakeholders.
The study will also contribute to the debate on the Commission's energy and climate
proposals for 2030.
The aim is to use it to help develop an ambitious but credible climate and energy 2030
framework that is cost-effective and does not undermine European competitiveness. A
thorough understanding of the evolution of energy prices and costs is an important part of
this process.
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More information
The full report on “Energy prices and costs in Europe” can be found here:
http://ec.europa.eu/energy/2030_en.htm
More information on the Commission’s guidance to Member States on state intervention in
electricity markets and the design and reform national support schemes for renewables
here:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm
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