
KOMISJA EUROPEJSKA 

Bruksela, dnia 2.6.2014 r. 
C(2014) 3610 final 

Szanowny Panie Marszałku! 

Komisja pragnie podziękować Senatowi za opinię dotyczącą wniosku w sprawie decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ustanowienia i funkcjonowania rezerwy 
zapewniającej stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych i zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE {COM(2014) 20final}. 

Komisja jest w pełni zaangażowana w utrzymanie rynkowego charakteru EU ETS, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu kwestii ciągłego braku równowagi pomiędzy podażą uprawnień 
i popytem na nie, co niekorzystnie wpływa na inwestycje zakładające niską emisję węgla oraz 
na opłacalność instrumentu w perspektywie średnioterminowej. 

Wartości brzegowe decydujące o odłożeniu uprawnień do rezerwy łub o ich uwolnieniu 
zostały określone przy współudziale zainteresowanych stron. Komisja przyznaje jednak, że 
nie ma naukowo popartej odpowiedzi na pytanie, jak duża płynność jest niezbędna do 
zapewnienia uporządkowanego funkcjonowania rynku. Przegląd niektórych parametrów 
rezerwy w 2026 r. powinien natomiast umożliwić wykorzystanie doświadczeń wczesnych lat 
jej funkcjonowania. 

Jeśli dziś nie będzie się wystarczająco propagować inwestycji w możliwości związane z niską 
emisyjnością węgla oraz powiązanych innowacji, istnieje ryzyko utraty dóbr w sytuacji, gdy 
konieczne będą redukcje emisji w przyszłości. W odniesieniu do przemysłu Komisja 
wprowadziła skuteczny system zapobiegający tzw. ucieczce emisji, który pozostanie 
niezmieniony w ciągu tej dekady. Jeśli chodzi o okres po 2020 r., Komisja rozważy, jak 
najlepiej uwzględnić obawy związane z konkurencyjnością w przydziale bezpłatnych 
uprawnień. 

Komisja nie zgadza się z opinią, że rezerwa zapewniająca stabilność rynku pogorszy sytuację 
polskiego sektora elektroenergetycznego. Proponowana rezerwa została opracowana jako 
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neutralna pod względem pułapu i nie ma wpływu na ogółne ambitne cele polityki UE w 
dziedzinie klimatu ani nie wymaga żadnych dodatkowych redukcji emisji. 

Powyższe uwagi opierają się na pierwotnym wniosku przedstawionym przez Komisję, który 
jest obecnie przedmiotem procesu legislacyjnego z udziałem zarówno Parlamentu 
Europejskiego, jak i Rady, w której reprezentowany jest polski rząd. 

Komisja ufa, że powyższe wyjaśnienia stanowią odpowiedź na kwestie poruszone przez Senat, 
i liczy na dalszy dialog polityczny w przyszłości. 

Z poważaniem 
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