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DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2015/1814
z dnia 6 października 2015 r.
w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności
rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł 1
Rezerwa stabilności rynkowej
1.
W roku 2018 ustanawia się rezerwę stabilności rynkowej,
a umieszczanie uprawnień w rezerwie będzie funkcjonować od dnia
1 stycznia 2019 r.

2.
900 mln uprawnień odjętych od wolumenów sprzedawanych na
aukcji w latach 2014–2016, co przewiduje rozporządzenie (UE)
nr 176/2014 zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE, nie dodaje
się do wolumenów przeznaczonych do sprzedaży na aukcji w latach
2019 i 2020, lecz umieszcza się w rezerwie.

3.
Uprawnienia nieprzydzielone instalacjom zgodnie z art. 10a ust. 7
dyrektywy 2003/87/WE oraz uprawnienia nieprzydzielone instalacjom
w wyniku zastosowania art. 10a ust. 19 i 20 tej dyrektywy umieszcza
się w rezerwie w roku 2020. Komisja przeprowadza przegląd dyrektywy
2003/87/WE w odniesieniu do tych nieprzydzielonych uprawnień
i w stosownym przypadku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie odpowiedni wniosek.

4.
Komisja publikuje dane na temat łącznej liczby uprawnień znaj
dujących się w obiegu każdego roku do dnia 15 maja kolejnego roku.
Łączna liczba uprawnień znajdujących się w obiegu w danym roku
odpowiada skumulowanej liczbie uprawnień wydanych w okresie od
dnia 1 stycznia 2008 r., w tym liczbie uprawnień wydanych zgodnie
z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE w tym okresie oraz uprawnień
do stosowania międzynarodowych jednostek emisji wykorzystywanych
przez instalacje w ramach unijnego systemu handlu emisjami w odnie
sieniu do emisji do dnia 31 grudnia danego roku, po odjęciu skumulo
wanych ton zweryfikowanych emisji z instalacji objętych unijnym
systemem handlu emisjami od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31
grudnia danego roku, wszelkich uprawnień anulowanych zgodnie
z art. 12 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE oraz liczby uprawnień znajduj
ących się w rezerwie. Nie uwzględnia się emisji z trzyletniego okresu,
który rozpoczął się w roku 2005 i zakończył w roku 2007, oraz upraw
nień wydanych w odniesieniu do tych emisji. Dane te zostaną opubli
kowane po raz pierwszy do dnia 15 maja 2017 r.

5.
Co roku liczbę uprawnień równą 12 % łącznej liczby uprawnień
znajdujących się w obiegu, określonej w najnowszych danych opubli
kowanych zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu, odejmuje się od wolu
menu uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na aukcji przez państwa
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członkowskie zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE
i umieszcza w rezerwie na okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1
września tego roku, chyba że liczba uprawnień, która ma być wprowa
dzona do rezerwy, byłaby niższa niż 100 mln. W pierwszym roku funk
cjonowania rezerwy, od 1 stycznia do 1 września tego roku, umieszcza
się również w rezerwie 8 % (odpowiadające 1 % za każdy miesiąc
kalendarzowy) łącznej liczby uprawnień w obiegu określonej w najnow
szych opublikowanych danych. ►M1 W drodze odstępstwa od zdania
pierwszego i drugiego, do dnia 31 grudnia 2023 r. wartości procentowe
i 100 milionów uprawnień, o których mowa w niniejszych zdaniach,
zostają podwojone. ◄

Nie naruszając łącznej liczby uprawnień, które należy odjąć zgodnie
z niniejszym ustępem, do dnia 31 grudnia 2025 r. uprawnień, o których
mowa w art. 10 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) dyrektywy 2003/87/WE,
nie uwzględnia się przy określaniu udziałów państw członkowskich
w tej łącznej liczbie.

▼M1
5a.
Począwszy od 2023 roku, uprawnienia znajdujące się w rezerwie
i przekraczające całkowitą liczbę uprawnień sprzedanych na aukcji
w ciągu poprzedniego roku tracą ważność, o ile podczas pierwszego
przeglądu przeprowadzonego zgodnie z art. 3 nie postanowiono inaczej.

▼B
6.
Jeżeli w danym roku łączna liczba uprawnień znajdujących się
w obiegu wynosi mniej niż 400 mln, uwalnia się z rezerwy 100 mln
uprawnień i dodaje się je do wolumenu uprawnień przeznaczonych do
sprzedaży na aukcji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 10 ust. 2
dyrektywy 2003/87/WE. Jeżeli w rezerwie znajduje się mniej niż
100 mln uprawnień, z rezerwy na mocy niniejszego ustępu uwalnia
się wszystkie uprawnienia.

7.
Jeżeli w danym roku ust. 6 niniejszego artykułu nie ma zastoso
wania i przyjmuje się środki na mocy art. 29a dyrektywy 2003/87/WE,
uwalnia się z rezerwy 100 mln uprawnień i dodaje się je do wolumenu
uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na aukcji przez państwa człon
kowskie zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE. Jeżeli
w rezerwie znajduje się mniej niż 100 mln uprawnień, z rezerwy na
mocy niniejszego ustępu uwalnia się wszystkie uprawnienia.

8.
Jeżeli po opublikowaniu danych na temat łącznej liczby uprawnień
w obiegu podejmuje się działania zgodnie z ust. 5, 6 lub 7, w kalenda
rzach aukcji uwzględnia się uprawnienia umieszczone w rezerwie lub
które mają zostać uwolnione z rezerwy. Uprawnienia są umieszczane
w rezerwie lub uwalniane z niej na okres 12 miesięcy. Jeżeli uwolniono
uprawnienia zgodnie z ust. 6 lub 7, niezależnie od okresu, w jakim
uwolniono uprawnienia, uwolnienie to odpowiada udziałom państw
członkowskich mającym zastosowanie w chwili umieszczenia upraw
nień w rezerwie, a także kolejności ich umieszczenia rezerwie.
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Artykuł 2
Zmiany w dyrektywie 2003/87/WE
W dyrektywie 2003/87/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Począwszy od roku 2019, państwa członkowskie sprzedają
na aukcji wszystkie uprawnienia, które nie zostały przydzielone
jako bezpłatne uprawnienia zgodnie z art. 10a i 10c oraz które nie
zostały umieszczone w rezerwie stabilności rynkowej ustano
wionej decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/1814 (*).
___________
(*) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814
z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funk
cjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnia
nych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE (Dz.U. L 264
z 9.10.2015, s. 1).”;

b) po ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a.
Jeżeli wolumen uprawnień przeznaczonych do sprzedaży
na aukcji przez państwa członkowskie w ostatnim roku każdego
okresu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 niniejszej dyrektywy,
przekracza o ponad 30 % oczekiwany średni wolumen uprawnień
przeznaczonych do sprzedaży na aukcji w ciągu pierwszych
dwóch lat następnego okresu przed zastosowaniem art. 1 ust. 5
decyzji (UE) 2015/1814, dwie trzecie różnicy między tymi wolu
menami odejmuje się od uprawnień przeznaczonych do sprzedaży
na aukcji w ciągu ostatniego roku danego okresu i dodaje
w równych ratach do wolumenów przeznaczonych do sprzedaży
na aukcji przez państwa członkowskie w ciągu pierwszych dwóch
lat kolejnego okresu.”;
2) art. 13 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Państwa członkowskie wydają uprawnienia podmiotom na bieżący
okres w celu zastąpienia posiadanych przez nie uprawnień, które są
umarzane zgodnie z akapitem pierwszym. Podobnie uprawnienia
znajdujące się w rezerwie stabilności rynkowej, które straciły
ważność, zastępuje się uprawnieniami, które są ważne w bieżącym
okresie.”.

Artykuł 3
Przegląd
Komisja monitoruje funkcjonowanie rezerwy w ramach przygotowania
sprawozdania, o którym mowa w art. 10 ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE.
W sprawozdaniu tym należy rozważyć istotne skutki dla konkurencyj
ności, w szczególności w przemyśle, w tym w zakresie wskaźników
PKB, zatrudnienia i inwestycji. W terminie trzech lat od rozpoczęcia
funkcjonowania rezerwy, a następnie w odstępach pięcioletnich
Komisja, na podstawie analizy prawidłowości funkcjonowania europej
skiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, dokonuje prze
glądu rezerwy i w stosownych przypadkach przedstawia Parlamentowi
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Europejskiemu i Radzie odpowiedni wniosek. W każdym przeglądzie
szczególną uwagę zwraca się na wartość procentową służącą określeniu
liczby uprawnień, które mają być umieszczone w rezerwie zgodnie
z art. 1 ust. 5 niniejszej decyzji, oraz na wysokość progu łącznej liczby
uprawnień znajdujących się w obiegu i liczbę uprawnień, które mają
być uwolnione z rezerwy, zgodnie z art. 1 ust. 6 lub 7 niniejszej
decyzji. W przeglądzie Komisja analizuje również wpływ rezerwy na
wzrost, zatrudnienie, konkurencyjność unijnego przemysłu oraz ryzyko
ucieczki emisji.

Artykuł 4
Przepisy przejściowe
Art. 10 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE zmienionej dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/29/WE (1) jest stosowany do dnia 31 grudnia
2018 r.

Artykuł 5
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opubliko
waniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozsze
rzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 63).

