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Rezerwa stabilności rynkowej w ramach ETS
Aby rozwiązać problem nadmiernej podaży uprawnień w unijnym systemie handlu uprawnieniami
do emisji, Komisja Europejska zaproponowała nowy mechanizm, na podstawie którego począwszy
od 2021 r. nadwyżka uprawnień byłaby umieszczana w rezerwie stabilności rynkowej (MSR). W
ramach porozumienia trójstronnego Parlament i Rada przesunęły termin rozpoczęcia na 2019 r.
oraz zgodziły się na umieszczanie uprawnień, których sprzedaż opóźniono, i uprawnień
nieprzydzielonych bezpośrednio w rezerwie.

Wniosek komisji dotyczący rezerwy stabilności rynkowej w ramach ETS
W styczniu 2014 r. Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy mający na celu wprowadzenie do ETS
rezerwy stabilności rynkowej, aby uniknąć nadmiernej podaży lub niedoborów uprawnień do emisji.
Począwszy od 2021 r., w czwartym okresie rozliczeniowym ETS, każdego roku do rezerwy trafi 12%
uprawnień znajdujących się w obiegu, jeżeli dwa lata wcześniej liczba uprawnień w obiegu przekraczała
833 mln. Uprawnienia w rezerwie przenoszono by z danego roku na kolejny, a 100 mln uprawnień zostałoby
uwolnionych, gdy liczba uprawnień w obiegu spadnie poniżej 400 mln lub też w przypadku znacznego
wzrostu ceny uprawnień do emisji w UE. Ten całkowicie automatyczny i przewidywalny nie wymagałby
decyzji politycznych.

Stanowiska Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich
Wniosek Komisji spotkał się z mieszanym przyjęciem. W niektórych państwach członkowskich postulowano
ustalenie terminu początkowego już na 2017 r., natomiast inne sprzeciwiały się wprowadzeniu MSR, uznając,
iż zakłócałaby ona rynek. W dniu 24 lutego 2015 r. parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego
przyjęła sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego MSR (sprawozdawca Ivo Belet, PPE, Belgia). W
sprawozdaniu datę początkową wyznaczono na 31 grudnia 2018 r., postulowano umieszczanie uprawnień,
których sprzedaż opóźniono, bezpośrednio w rezerwie oraz zaproponowano obowiązek przeznaczania
dochodów ze sprzedaży uprawnień na walkę ze zmianą klimatu oraz wspieranie przechodzenia UE na
gospodarkę niskoemisyjną.

Negocjacje trójstronne i porozumienie
W maju 2015 r. przedstawiciele Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie w wyniku negocjacji
trójstronnych. Zgodnie z tym porozumieniem MSR miałoby zostać wprowadzona w dniu 1 stycznia 2019 r.,
dwa lata wcześniej niż zaproponowała Komisja. To wczesne rozpoczęcie umożliwia umieszczenie
bezpośrednio w MSR 900 mln uprawnień, których sprzedaż opóźniono, aby zapobiec ich powrotowi na już
nadmiernie nasycony rynek. Uprawnienia nieprzydzielone zostałyby umieszczone w rezerwie w 2020 r., a ich
przyszłe wykorzystanie rozważono by w ramach zbliżającego się przeglądu ETS. W przypadku tzw.
„uprawnień solidarnościowych” (10% rocznej całkowitej liczby, przydzielane niektórym państwom
członkowskim UE w Europie Środkowej i Wschodniej) stosowano by odstępstwo od zasady umieszczania ich
w rezerwie.
W porozumieniu zwrócono się również do Komisji, aby w ramach zbliżającego się przeglądu uwzględniła
kwestie konkurencyjności (ucieczka emisji), zatrudnienia i PKB, a także rozważyła ustanowienie „funduszu na
rzecz innowacji” zawierającego 50 mln uprawnień w celu promowania innowacyjnych niskoemisyjnych
projektów przemysłowych.
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Oczekuje się, że Parlament będzie głosował nad tekstem porozumienia na sesji plenarnej w lipcu 2015 r., po
zatwierdzeniu przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego w dniu 26 maja. Ostatecznego przyjęcia przez
Radę można by zatem oczekiwać we wrześniu 2015 r.

Perspektywy
Analiza rynkowa opracowana przez Thomson Reuters Point Carbon wskazuje, że uzgodnione reformy
spowodują, że do 2020 r. ceny uprawnień do emisji wzrosną do 19 EUR, podczas gdy obecny ceny sytuują się
na poziomie około 7,50 EUR. Oczekuje się, że w rezultacie dochody publiczne z aukcji emisji w latach 2015–2025
zwiększą się o 89%, do całkowitej kwoty 151 mld EUR.
Komisja planuje przedstawić przed końcem lata wniosek dotyczący reformy rynku emisji, aby osiągnąć cel
poparty przez Radę Europejską zgromadzoną w październiku 2014 r., zakładający zmniejszenie emisji w
sektorze podlegającym ETS o 43% do 2030 r. w stosunku do 2005 roku, w ramach 40-procentowej redukcji
ogółu emisji w UE w stosunku do poziomów z 1990 r.
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