
  
 

 

 

Bruksela, dn. 12 października 2021 roku 

 

Eurodeputowani  

do Parlamentu Europejskiego 

 

re: Stanowisko Związku Pracodawców Business and Science Poland do pakietu legislacyjnego Fit for 55 

 

 

Szanowne Panie i Panowie Posłowie, 

 

z największym zainteresowaniem zapoznaliśmy się z propozycjami Komisji Europejskiej 
obejmującymi pakiet pn. Fit for 55. Przedstawione dokumenty zawierają bardzo ambitne propozycje, 
które będą oddziaływać na wszystkie sektory gospodarki unijnej, a zatem wpłyną bezpośrednio na 
kształt życia i funkcjonowania europejskich społeczeństw. Warto podkreślić, że w kontekście horyzontu 
czasowego niecałej dekady, kluczowe elementy pakietu powinny być dostosowane do cykli 
inwestycyjnych sektora przemysłu i energetyki, nielinearnego charakteru rozwoju przełomowych 
technologii, modernizacji i rozbudowy infrastruktury energetycznej. By zapewnić wiarygodność 
osiągniecia 55% redukcji emisji do 2030 r., odgórnie narzucone cele regulacyjne w ramach propozycji 
Ff55, nie mogą być oderwane od realiów rynkowych i technologicznych. 

Kluczowe dla sektorów objętych EU ETS będą rozmowy na temat mechanizmów ograniczenia 
emisji z obecnego poziomu 43% do 61% do 2030 r. w porównaniu z 2005 r. - poprzez jednorazową 
redukcję rocznego limitu całkowitych emisji, czy prawie dwukrotnym zwiększeniem współczynnika 
liniowego redukcji, tj. z 2,2% do 4,2%, a także przeglądem rezerwy stabilności rynkowej.   

Zdecydowanie niezrozumiałe pozostaje utrzymanie obecnego 43% udziału bezpłatnych 
przydziałów w sytuacji, gdy potencjał obniżenia emisji gazów cieplarnianych w sektorach przemysłowych 
jest nieporównywalny z możliwościami dostępnymi w sektorze energetycznym.  

Obawy wywołują również zaproponowane zapisy ewentualnej modyfikacji definicji i granic 
systemowych istniejących benchmarków produktowych, wpływające na przydziały darmowych 
uprawnień. Brak potencjału wdrożenia na dużą skalę technologii umożliwiających ograniczanie emisji 
bezpośrednich w branży produkcyjnej oznacza, że w perspektywie 2030 roku główne możliwości w 
zakresie funkcjonowania bieżących aktywów w sektorach przemysłu energochłonnego ograniczają się 
do poprawy efektywności energetycznej. 

O ile zrozumiała wydaje się propozycja wprowadzenia warunkowości przyznawania części 
darmowych uprawnień do emisji, uzależniająca je od działań proefektywnościowych, to niepokojący jest 
brak jej doprecyzowania. Brakuje odpowiedzi na szereg pytań, m.in. które audyty zastosować 
(najczęściej wykonywane co 4 lata), jaki byłby okres wymagany do wypełnienia obowiązku, jak określić 
nieproporcjonalność kosztów, wpływ tzw. białych certyfikatów na kalkulację okresu zwrotu inwestycji, 
etc. Propozycja alternatywnego wdrożenia środków zapewniających równoważną redukcję emisji gazów 
cieplarnianych prowadzi do nieproporcjonalnej presji na sektory energochłonne w sytuacji, gdy 
osłabiane są przepisy chroniące przed ryzykiem ucieczki emisji, a konkurencja na rynkach 
międzynarodowych rośnie. Do tego przemysł unijny ma ponosić dodatkowe koszty na inwestycje w 
nisko- i zeroemisyjne technologie.  
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W ocenie członków BSP, reforma systemu EU ETS nie powinna prowadzić do pogorszenia 
międzynarodowej konkurencyjności unijnego przemysłu, natomiast uzasadnionym jest, by zachować 
odpowiednią równowagę pomiędzy ochroną przed ryzykiem ucieczki emisji (tzw. carbon leakage) a 
zapewnieniem przewidywalności dla inwestycji w nisko- i zeroemisyjne technologie. Dopóki konkurenci 
w państwach trzecich nie będą podlegali równoważnym kosztom emisji i ograniczeniom, ucieczka emisji 
stanowi poważne zagrożenie dla wielu gałęzi przemysłu UE. Podtrzymujemy zatem twierdzenie, że 
środki mające zapobiegać ucieczce emisji, takie jak bezpłatny przydział uprawnień do emisji i 
rekompensaty kosztów pośrednich, powinny być utrzymane w aktualnym kształcie.  

Sektory objęte nowym mechanizmem dostosowywania cen na granicach (CBAM), który 
uwzględnia emisje CO2 produktów importowanych takich jak nawozy, stal, żelazo, cement, aluminium i 
energia elektryczna zgodnie z propozycją Komisji będą musiały liczyć się ze zmniejszeniem liczby 
otrzymywanych bezpłatnych uprawnień do emisji o 10% przez okres 10 lat, począwszy od 2026 r. 
Uważamy, że jest to istotne zagrożenie dla konkurencyjności sektorów na rynkach eksportowych. 
Poprzez utratę darmowych uprawnień, producent unijny stanie się mniej konkurencyjny na rynkach 
państw trzecich względem tych, którzy nie ponoszą równoważnych kosztów polityki klimatycznej. Brak 
jest konstruktywnego rozwiązania tego problemu w przedstawionej przez Komisję propozycji.  

MSR został opracowany w celu rozwiązania problemu braku równowagi rynkowej unijnego 
systemu ETS i wzmocnienia jego odporności na przyszłe nieprzewidziane wstrząsy popytowe, głównie 
poprzez ograniczanie nadwyżki kredytów węglowych dostępnych do handlu. Wobec tego należy 
rozważyć wszelkie zmiany w architekturze MSR, ponieważ jego zmienność może spowodować 
podwyższenie kosztów ponoszonych przez operatorów przestrzegających przepisów oraz przez całe 
społeczeństwo UE (np. poprzez wyższe koszty pośrednie przenoszone na cenę energii elektrycznej). 

W opinii członków BSP reprezentujących sektor lotniczy, należy wycofać darmowe uprawnienia 
dla lotnictwa już od dn. 01.01.2022 r., co pozwoliłoby na zwiększenie wpływów z aukcyjnej sprzedaży 
uprawnień i tym samym zwiększenie potencjału państw członkowskich UE do podejmowania inwestycji 
w innowacyjne rozwiązania, przede wszystkim pod kątem planowanego zwiększenia wykorzystania 
zrównoważonych paliw lotniczych (ang. Sustainable Aviation Fuels). Poza powyższym, uważamy, że 
należy całkowicie odrzucić propozycję wprowadzenia podatku akcyzowego od paliw lotniczych, bowiem 
takie niewspółmierne obciążenie przewoźników europejskich względem przewoźników z państw 
trzecich mogłoby przyczynić się do znacznego zachwiania konkurencyjności.  

Wyzwaniem zarówno dla branży paliwowej jak i lotniczej pozostaje zaproponowany 
harmonogram dotyczący implementacji określonych udziałów ilościowych wykorzystania 
zrównoważonych paliw lotniczych (SAF), w tym przede wszystkim paliw syntetycznych, który nie bierze 
pod uwagę braku wystarczająco dojrzałych komercyjnie technologii wytwarzania paliw lotniczych SAF. 
Harmonogram ten powinien uwzględniać uwarunkowania rynkowe i tym samym terminy, które zostały 
zaproponowane, powinny zostać wydłużone.  

Obok tej regulacji, nowe przepisy zmieniające RED II w połączeniu ze zmianami dyrektywy o 
opodatkowaniu energii, mają zachęcić uczestników rynku do stosowania paliw odnawialnych i 
niskoemisyjnych we wszystkich pojazdach z silnikami spalinowymi. Wymóg zapewnienia wykorzystania 
w przemyśle 50% udziału „zielonego” wodoru do 2030 r., czyli wodoru produkowanego przy pomocy 
odnawialnych źródeł energii, na cele nieenergetyczne lub na cele energetyczne, zdecydowanie jest zbyt 
ambitny i zwyczajnie nierealny. Nawet kilkukrotne obniżenie tego pułapu oznaczałoby dla przemysłu 
potrzebę przeprowadzenia wielomiliardowych inwestycji. Uzupełnieniem w zakresie powyższych 
regulacji są przepisy rozporządzenia o infrastrukturze paliw alternatywnych, które nałożą na państwa 
członkowskie obowiązek rozmieszczenia stacji ładowania i tankowania w ściśle określonych tymi 
przepisami odległościach. W tym ujęciu należy podkreślić, że brak uregulowań odnoszących się do 
gęstości zaludnienia może powodować nierentowność budowy stacji ładowania i tankowania paliw 
alternatywnych w wielu regionach państw członkowskich.   
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Postulujemy ponadto, by rozszerzona została definicja paliw odnawialnych pochodzenia 
niebiologicznego (RNFBO) tak, by obejmowała nie tylko wodór z elektrolizy zasilanej energią elektryczną 
z OZE, ale także wodór „niebieski” (gaz ziemny + CCS/CCU), wodór produkowany z odpadów 
komunalnych już po procesie segregacji i recyklingu, a także wodór produkowany z biometanu. 
Zwracamy także uwagę na potencjał wynikający z połączenia technologii produkcji wodoru z biogazu z 
wychwytem CO2 (CCS/CCU), który skutkowałby osiągnięciem ujemnych emisji w projektach produkcji 
wodoru. Takie rozszerzenie mogłoby przyczynić się w skuteczny sposób do wypełnienia celów 
wykorzystania RFNBO nałożonych na przemysł w przepisach zmieniających dyrektywę o odnawialnych 
źródłach energii.  

BSP reprezentując firmy m.in. w sektorach przemysłowych: rafineryjnym, metali nieżelaznych, 
chemicznym, nawozowym, a także transportu lotniczego wyraża żywotne zainteresowane dialogiem i 
współpracą z instytucjami unijnymi w celu wypracowania europejskiego i zbalansowanego podejścia w 
zakresie przyszłych regulacji UE. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.  

 

Z poważaniem,  

Związek Pracodawców Business & Science Poland 

 


