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Jaki jest kontekst?
Komisja przyjęła zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych (ETS) w kontekście nowego okresu rozliczeniowego po 2021 r., który wejdzie w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r.
EU ETS jest kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem
ograniczania emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny. ETS tworzy sygnał cenowy dotyczący emisji dwutlenku
węgla dla przedsiębiorstw w celu ograniczenia emisji.

Co jest celem wytycznych?
Wytyczne w sprawie ETS mają na celu zmniejszenie ryzyka ucieczki emisji, polegającej na przenoszeniu przez
przedsiębiorstwa produkcji do krajów spoza UE o mniej ambitnej polityce klimatycznej, co prowadzi do ograniczenia
działalności gospodarczej w UE i nie redukuje emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej.
Umożliwiają one państwom członkowskim częściowe zrekompensowanie przedsiębiorstwom z sektorów
zagrożonych wyższych cen energii elektrycznej wynikających z sygnałów cenowych dotyczących emisji dwutlenku
węgla, ustanowionych przez EU ETS (tak zwane „pośrednie koszty emisji”), przy jednoczesnym unikaniu nadmiernej
rekompensaty, a tym samym nadmiernego zakłócenia konkurencji na jednolitym rynku.

Europejski Zielony Ład to nasz plan transformacji ekologicznej. Głównym
elementem naszej misji jest uczynienie z Europy pierwszego na świecie
kontynentu neutralnego dla klimatu do 2050 r.
Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Aby w sposób zrównoważony przeciwdziałać zmianie klimatu i osiągnąć cele
Zielonego Ładu, musimy określić cenę emisji dwutlenku węgla, a zarazem
uniknąć tzw. ucieczki emisji. Przyjęte dziś zmienione wytyczne w sprawie
pomocy państwa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
są ważnym elementem tego projektu.
Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej

Jakie są kluczowe elementy wytycznych?
Aby ograniczyć ryzyko ucieczki emisji, przyjęte wytyczne opracowano w oparciu o trzy kluczowe elementy:

SEKTORY

Wytyczne koncentrują się na 10 sektorach i 20 podsektorach najbardziej narażonych na
ryzyko ucieczki emisji:
• sektory charakteryzujące się znaczną ekspozycją w handlu międzynarodowym,
• sektory znacząco dotknięte kosztami energii i mające ograniczoną zdolność do 		
przenoszenia wyższych kosztów energii elektrycznej,
• sektory, w których marże zysku znajdują się pod presją na szczeblu 			
międzynarodowym,
• sektory o ograniczonym potencjale poprawy efektywności energetycznej.

POZIOM REKOMPENSATY
Zmienione wytyczne ustanawiają stałą stawkę rekompensaty na poziomie 75 proc.
(obniżoną z 85 proc. na początku poprzedniego okresu rozliczeniowego ETS) oraz wykluczają
rekompensatę z tytułu nieefektywnych technologii, aby zachęcać przedsiębiorstwa do
efektywności energetycznej.

WARUNKOWOŚĆ
Rekompensata będzie zależeć od wysiłków na rzecz dekarbonizacji podejmowanych przez
przedsiębiorstwa, takich jak:
•
•
•
•

przeprowadzanie audytów energetycznych,
wdrożenie zaleceń audytu energetycznego,
ułatwianie wzrostu zrównoważonych i prywatnych inwestycji,
zmniejszenie śladu węglowego ich zużycia energii elektrycznej.

Do 2050 r. UE stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. Aby osiągnąć ten cel, musimy wspierać
przemysł w innowacjach, tak aby unijne przedsiębiorstwa stały się światowymi liderami w zielonej
gospodarce.
Zmienione wytyczne wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. i będą stosowane w latach 2021-2030. Państwa
członkowskie, które zdecydują się na przyznanie pomocy państwa w formie rekompensaty kosztów pośrednich w
ramach ETS, będą musiały zgłosić programy Komisji Europejskiej na podstawie niniejszych wytycznych.

