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Odpowiadając na pismo z 23 marca 2020 r. (znak: KRIR/JM/311/2020) w sprawie konsultacji 

projektu dokumentu KE pn. „Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście 

systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2021 r.”, Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, co następuje. 

Projekt stanowiska Rządu RP do projektu „Wytycznych w sprawie niektórych środków 

pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021”, 

został przekazany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) do uzgodnień 

międzyresortowych w marcu 2020 r. Kwestie poruszone przez Izbę Rolniczą Województwa 

Łódzkiego zostały uwzględnione i wyartykułowane w stanowisku Rządu RP, w tym potrzeba 

uwzględnienie sektora NACE 20.15 – produkcja nawozów i związków azotowych jako 

kwalifikującego się do rekompensaty kosztów pośrednich. Następnie stanowisko Rządu RP zostało 

przesłane do Komisji Europejskiej, która w chwili obecnej analizuje wszystkie przekazane jej uwagi 

i stanowiska.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że resort rolnictwa dostrzega specyfikę krajowego rynku, 

w tym fakt, iż produkcja nawozów i związków azotowych jest jednym z najbardziej energochłonnych 

sektorów UE, a producenci nawozów zmuszeni są konkurować z producentami spoza Wspólnoty. 

Brak rekompensaty kosztów pośrednich może skutkować zakłóceniem konkurencji i większą 

atrakcyjnością produktów spoza UE. Mniej rygorystyczne systemy redukcji emisji gazów 

cieplarnianych poza Wspólnotą oraz zwiększenie przez nich produkcji nawozów może doprowadzić 

do zwiększania śladu węglowego na całym świecie (tzw. ucieczka emisji - carbon leakage). Wydaje 

się istotne, aby cel w zakresie neutralności klimatycznej osiągać w sposób, który nie tylko pozwoli 



2

zachować konkurencyjność państw/gospodarek UE, ale zapewni wzrost gospodarczy na miarę ambicji 

i potencjału UE, zgodnie z deklaracjami Komisji Europejskiej o Zielonym Ładzie jako nowej strategii 

wzrostu UE.

Biorąc pod uwagę powyższe, MRiRW przekazuje pismo Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego z dnia 3 marca 2020 r. do wiadomości Prezesa UOKiK, który był odpowiedzialny za 

opracowanie stanowiska Rządu w tej sprawie.

Do wiadomości: 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jan Białkowski

Podsekretarz Stanu
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