Stanowisko FOEEiG oraz FORUMCO2
w sprawie:
 Systemu Rekompensat Finansowych dla firm narażonych na ucieczkę
emisji w Polsce.

Kongres FOEEiG, Kielce 23.11.2015 r.
Henryk Kaliś

Polityka klimatyczna - czynnik wzrostu kosztów energii elektrycznej „czarnej”
w Polsce
KE, w celu PODNIESIENIA CEN UPRAWNEŃ DO EMISJI CO2:
– stworzyła rezerwową pulę uprawnień do emisji CO2 i możliwość
sterowania ich liczbą na rynku (Market Stability Reserve),
– przesunęła/przekazała do rezerwy stabilizacyjnej 900 mln ton
uprawnień z lat 2013, 2014 i 2015 – tzw. Backloading,
Rada Europejska
‒ zatwierdziła jako cel UE ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
do roku 2030 o co najmniej 40%,
‒ podniosła roczny wskaźnik zmniejszenia dozwolonych emisji
z 1,74% do 2,2% od 2021 r.
Największym zagrożeniem dla utraty konkurencyjności, a potem
rentowności działalności funkcjonujących w Polsce firm
energochłonnych, jest wzrost cen energii elektrycznej „czarnej”
spowodowany wzrostem cen uprawnień do emisji CO2.

Po roku 2020 koszt uprawnień do emisji CO2 przekroczy
sumaryczną wartości oszczędności uzyskanych przez firmy
energochłonne w efekcie wprowadzenia redukcji kosztów OZE i
podatku akcyzowego.
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System Rekompensat Finansowych dla firm narażonych na
ucieczkę emisji - podstawy prawne.
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 Dyrektywa PE i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Art. 10a pkt. 6 :
„państwa członkowskie mogą przyjąć środki finansowe na rzecz sektorów lub podsektorów, które
uznaje się za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji z powodu przenoszenia kosztów
związanych z emisją gazów cieplarnianych w ceny energii, w celu kompensacji tych kosztów”
(koszty emisji pośrednich).
 KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r.
Pomoc w postaci „Systemu rekompensat” mogą otrzymywać podmioty prowadzące działalność
gospodarczą w sektorach i podsektorach, które uznaje się ex ante za narażone na znaczące ryzyko
ucieczki emisji z powodu kosztów emisji pośrednich, wskazane w Załączniku nr. 2 do „Wytycznych
w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych po 2012 r.”.
 Projekt Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
……………………..? brak uregulowań prawnych w POLSCE!

Opinia Odbiorców Przemysłowych dotycząca wprowadzenia
w Polsce systemu rekompensat.
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Aktualna sytuacja rynkowa:
•
•
•

niska, w stosunku do oczekiwań KE, cena EUA (około 8 €/EUA, jednak z tendencją rosnącą);
nadmiar uprawnień do emisji na rynku UE i derogacje dla energetyki w Polsce (lata 2013-2020)
niski udział kosztu EUA w cenie energii „czarnej” w Polsce, dzięki czemu cena tej energii kształtuje się jak dotąd na
średnim europejskim poziomie (jest porównywalna z cenami we Francji, Belgii i Holandii, ale wyższa niż
w Skandynawii, Niemczech czy Czechach),

Odbiorcy przemysłowi oczekują wprowadzenia tego systemu, by się zabezpieczyć przed:
NADMIERNYM WZROSTEM KOSZTÓW ENERGII „CZARNEJ” W POLSCE

spowodowanym wzrostem kosztu emisji pośrednich.
Wprowadzenie w Polsce Systemu Rekompensat Finansowych, może nastąpić w 2017 r. Celem tego systemu winno być
również zabezpieczenie prowadzących w Polsce działalność produkcyjną Zakładów Przemysłowych przed
spowodowanym kosztami uprawnień do emisji, wzrostem cen energii „czarnej” ponad poziom notowany w innych
krajach UE. Przykładowo uruchomienie tego systemu mogłoby następować warunkowo, np. po przekroczeniu przez
ceny energii „czarnej” w Polsce średniej z cen notowanych na rynkach: Niemieckim, Czeskim, Francuskim
i Hiszpańskim, o więcej niż 10%, przez okres nie krótszy niż 3 miesiące.

Wprowadzenie w Polsce Systemu Rekompensat Finansowych jest niezbędne dla normalnego funkcjonowania
i rozwoju polskich przedsiębiorstw, w których przewidywany wzrost kosztu energii „czarnej” powyżej
określonego poziomu, skutkuje utratą rentowności. Takie firmy bez gwarancji, że tego kosztu nie będą
ponosiły, nie mogą tworzyć długoletnich strategii rozwojowych, modernizować technologii czy poprawiać
efektywności energetycznej. Czeka je więc stagnacja i powolny upadek !!!

Źródło środków, z którego winien być finansowany w Polsce Systemu
Rekompensat oraz warunki jego wprowadzenia.
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od 2017 r

Z uwagi na zakłócenia, jakie zróżnicowane w różnych krajach koszty emisji pośrednich, przenoszone w ceny energii
elektrycznej „czarnej”, powodują na wspólnym rynku UE, niezbędne jest wprowadzenie harmonizacji przepisów
dotyczących wprowadzania Systemów Rekompensat Finansowych na poziomie KE:
-

-

Dyrektywa o ETS powinna nakładać obowiązek przyznawania rekompensat przez kraje członkowskie z tytułu
wzrostu kosztów energii elektrycznej spowodowanego funkcjonowaniem UE ETS (emisje pośrednie),
Dyrektywa powinna również obligować, nie tylko zalecać, przeznaczenie dochodów z aukcji przez kraje
członkowskie w wysokości ponad 50% na cele związane z redukcją emisji, które sama określa.

SYSTEM REKOMPENSAT winien być finansowany ze środków pochodzących ze sprzedaży uprawnień do
emisji CO2 na aukcjach. Ponieważ do 2017 r. Polska nie będzie dysponować wystarczającą ich liczbą,
SYSTEMU REKOMPENSAT FINANSOWYCH nie można wprowadzić przed 2017 r.

