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B7-0000/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stanu europejskiego rynku uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla w 2012 r.
(2013/0000(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając skierowane do Komisji pytanie na temat stanu europejskiego rynku 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2012 r. (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji zatytułowane „Stan europejskiego rynku uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla w 2012 r.”1,

– uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE2,

– uwzględniając komunikat Komisji COM(2010)0265 zatytułowany „Analiza możliwości 
zwiększenia celu 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka 
ucieczki emisji”,

– uwzględniając piętnastą konferencję stron (COP 15) konwencji UNFCCC oraz piątą 
konferencję stron pełniącą rolę posiedzenia stron Protokołu z Kioto (COP/MOP5), które 
odbyły się w Kopenhadze (Dania) w dniach od 7 do 18 grudnia 2009 r., oraz 
uwzględniając zawarte w Kopenhadze porozumienie,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 
2004 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów 
projektowych Protokołu z Kioto3,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia 
i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych4,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia 
działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie5,

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającą tymczasowe 
                                               
1 COM(2012)0652.
2 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
3 Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 18.
4 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 63.
5 Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3.
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odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie1,

– uwzględniając pakiet klimatyczno-energetyczny UE z grudnia 2008 r., 

– uwzględniając rezolucję z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania prowadzącego 
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie planu działania w zakresie 
energii do roku 2050 – przyszłość z energią3,

– uwzględniając art. 115 ust. 5 i art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanowiła w Unii Europejskiej system handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w celu wspierania zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sposób 
opłacalny i ekonomiczny,

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 10 ust. 5 i art. 29 dyrektywy 2003/87/WE Komisja 
monitoruje funkcjonowanie europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla 
i co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące 
funkcjonowania rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w tym wdrażanie aukcji, 
płynności i wolumenu obrotu uprawnieniami, 

C. mając na uwadze, że aby zwiększyć pewność i stabilność planowania inwestycji 
długoterminowych, państwa członkowskie, sektor energetyczny, sektor przemysłowy 
i obywatele muszą mieć jasny obraz kierunku strategii politycznych UE dotyczących 
zmiany klimatu i energetyki, w tym celów pośrednich i celów końcowych na rok 2030, 

D. mając na uwadze, że środki strukturalne są niezbędne do usunięcia aktualnego braku 
równowagi rynkowej w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS),

1. uznaje sprawozdanie Komisji w sprawie stanu rynku uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla w 2012 r., które przedstawia opcje w odniesieniu do środków strukturalnych na 
rzecz wzmocnienia EU ETS i zwiększenia jego skuteczności;

2. wzywa Komisję, aby niezwłocznie zaproponowała przepisy mające na celu wzmocnienie 
ETS;

3. wzywa Komisję, aby jak najszybciej przedstawiła wnioski ustawodawcze w sprawie ram 
politycznych dla Unii dotyczących klimatu i energii do roku 2030; uważa, że te wnioski 
ustawodawcze powinny być zgodne z opłacalnym dążeniem do unijnego celu redukcji 
emisji CO2 do roku 2050; 

Stan rynku emisji dwutlenku węgla

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0086.
3 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2013)0088.
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4. zauważa, że począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. etap 3 ETS działa w nowym kształcie 
obejmującym stosowanie w całej UE limitu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, aukcje 
jako domyślny system przydziału uprawnień, zharmonizowane zasady przydziału 
bezpłatnych uprawnień, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące rodzaju 
międzynarodowych kredytów dopuszczonych do stosowania i jeden elektroniczny rejestr 
Unii;

5. zwraca uwagę, że ETS to płynny rynek o funkcjonującej infrastrukturze, a zatem 
z technicznego punktu widzenia działa zgodnie z projektem; stwierdza, że cel redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w wysokości 20% zostanie osiągnięty do 2020 r.;

6. podkreśla, że nadmierny przydział uprawnień przez niektóre państwa członkowskie dla 
niektórych sektorów, a także zmniejszenie produkcji przemysłowej spowodowane 
kryzysem gospodarczym w połączeniu z tymczasowymi środkami przyjętymi w 
odniesieniu do przejścia do etapu 3 ETS oraz napływ międzynarodowych kredytów 
poskutkowały nagromadzeniem na rynku nadwyżki uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla; stwierdza, że etap 2 i etap 3 ETS są połączone, w związku z czym nadwyżka 
uprawnień będzie wywierać wpływ na ETS przez wiele lat;

7. przypomina, że na koniec 2012 r. w ETS powstała nadwyżka w wysokości prawie dwóch 
miliardów uprawnień do emisji dwutlenku węgla i że nadwyżka ta będzie rosnąć, jeśli nie 
zostaną przyjęte środki strukturalne; 

8. podkreśla, że tak znaczna nadwyżka uprawnień prowadzi do niższych cen dwutlenku 
węgla w porównaniu z cenami pierwotnie spodziewanymi, ograniczając zachęty do 
inwestowania w technologie niskoemisyjne i zwiększając ryzyko uzależnienia Unii od 
infrastruktur wysokoemisyjnych; uznaje, że przejście na gospodarkę niskoemisyjną 
stanowi poważne wyzwanie, zwłaszcza dla energochłonnych gałęzi przemysłu, ale 
stwierdza, że niska cena węgla szkodzi innowacyjności;

Środki strukturalne 

9. uznaje, że ETS jest obecnie głównym, choć nie jedynym, instrumentem służącym 
ograniczeniu przemysłowej emisji gazów cieplarnianych i propagowaniu inwestycji 
w bezpieczne i trwałe technologie niskoemisyjne; 

10. zauważa, że poprawa struktury ETS jest niezbędna do zwiększenia jego możliwości 
reagowania na zachwiania gospodarki, do przywrócenia inwestorom pewności oraz do 
zwiększenia zachęt rynkowych do inwestowania w technologie niskoemisyjne 
i w stosowanie takich technologii; przypomina o konieczności opracowania 
przewidywalnego i niezawodnego systemu w perspektywie długoterminowej;

11. przyznaje, że ETS stoi w obliczu problemów, których początkowo nie przewidziano, oraz 
że nagromadzona nadwyżka uprawnień spowoduje przez wiele najbliższych lat 
zmniejszenie środków zachęcających do inwestycji mających na celu redukcję emisji; 
zauważa, że zagraża to skuteczności ETS, który jest w UE głównym mechanizmem 
redukcji emisji oferującym równe zasady dla konkurencyjnych technologii, dającym 
przedsiębiorstwom elastyczność w rozwijaniu swoich własnych strategii środków 
łagodzących i określającym szczególne środki przeciwdziałania ucieczce emisji;
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12. wzywa Komisję do przyjęcia środków na rzecz usunięcia niedociągnięć ETS i 
umożliwienia mu funkcjonowania w pierwotnie zamierzony sposób; proponuje, aby 
środki te obejmowały np.:

a) przedłożenie w jak najkrótszym terminie Parlamentowi i Radzie sprawozdania, w 
którym przeanalizowany zostanie między innymi wpływ na środki zachęcające do 
inwestowania w niskoemisyjne technologie, a także niebezpieczeństwo ucieczki 
emisji;

b) przedłożenie w możliwie najszybszym terminie wniosku ustawodawczego dotyczącego 
zmiany wymogu rocznej liniowej redukcji z poziomu 1,74%, tak aby spełnić wymogi 
niezbędne do realizacji celu redukcji emisji CO2 do 2050 r.;

c) dalsze ulepszanie wykorzystania mechanizmów kompensujących, na przykład przez 
ograniczenie dostępu do działań kompensujących, za pomocą których dotuje się 
europejskich konkurentów przemysłowych, jak w zakresie HFC;

d) przeprowadzenie i opublikowanie oceny znaczenia, jakie ma określenie minimalnej 
ceny do celów aukcji uprawnień; 

e) podjęcie działań mających zwiększyć dopływ istotnych informacji oraz przejrzystość 
rejestru ETS w celu podniesienia skuteczności kontroli i oceny;

Wymiar międzynarodowy

13. zwraca uwagę, że reformy strukturalne mające na celu ustanowienie dobrze 
funkcjonującego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) są 
kluczowe dla utrzymania wiodącej roli UE w zakresie zmiany klimatu i że niektóre kraje, 
takie jak Chiny i Australia, wdrażają lub opracowują przepisy z myślą o wprowadzeniu 
własnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na wzór EU ETS; przypomina w tym 
względzie, że brak stabilnego i przewidywalnego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji zagraża wiarygodności polityki klimatycznej UE;

14. wzywa UE i jej partnerów do znalezienia w najbliższej przyszłości najskuteczniejszego 
sposobu promowania powiązań między EU ETS i innymi systemami handlu, aby 
utworzyć światowy rynek emisji dwutlenku węgla i zapewnić większą różnorodność 
sposobów redukcji emisji, zwiększenie rozmiaru rynku i jego płynności oraz 
przejrzystości, a ostatecznie bardziej wydajny przydział zasobów;

Ucieczka emisji gazów cieplarnianych

15. stwierdza, że najlepszą ochroną przed ryzykiem ucieczki emisji gazów cieplarnianych 
byłyby skuteczne działania w skali światowej i że istnieje konieczność zachowania 
czujności w celu utrzymania silnej bazy przemysłowej w Europie;

16. zaznacza, że wszelkie strukturalne zmiany w ETS wymagałyby kompleksowej oceny ich 
skutków ekologicznych, gospodarczych i społecznych oraz ich wpływu na inwestycje 
niskoemisyjne, na ceny energii elektrycznej oraz na konkurencyjność energochłonnych 
gałęzi przemysłu, zwłaszcza na ryzyko ucieczki emisji;
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17. podkreśla, że aby niwelować potencjalne ryzyko ucieczki emisji, część dochodów ze 
sprzedaży na aukcji w ramach ETS można by przeznaczyć na kapitałochłonne inwestycje 
w przełomowe technologie w sektorach energochłonnych lub na pobudzanie innych 
sposobów tworzenia miejsc pracy;

°

°         °

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.


