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Wspólnotowy system handlu uprawnie-
niami do emisji (EU ETS) często uznaje się 
za fundament polityki klimatycznej UE. 
Jego celem jest ograniczenie emisji po-
przez określenie ceny zanieczyszczeń gaza-
mi cieplarnianymi (GHG) z następujących 
sektorów: energetycznego, przemysłowe-
go i lotniczego. Ma on nie tylko promować 
inwestycje w ograniczenie emisji poprzez 
zwiększenie kosztów wysoce energochłon-
nego modelu „business-as-usual”, ale także 
stanowi dla UE doskonałą okazję do prze-
niesienia finansowania z działalności zanie-
czyszczających na działalność na rzecz kli-
matu, innowacji oraz modernizacji sektora 
energetycznego.

EU ETS obejmuje ponad 10 400 instalacji 
przemysłowych i energetycznych oraz oko-
ło 350 linii lotniczych w 27 państwach człon-
kowskich UE, Islandii, Norwegii i Liechten-
steinie (jest też powiązany ze szwajcarskim 
ETS)1.

W przeszłości system mierzył się z proble-
mami z wiarygodnością oraz niskimi cena-
mi uprawnień do emisji, spowodowanymi 
ich nadmiarem na rynku. Niskie ceny pod-
ważały podstawowy cel EU ETS, jakim jest 
ograniczenie emisji. Zaufanie do EU ETS 
jednak rośnie, odkąd w 2018 r. zaczęto roz-
wiązywać problemy z nadpodażą upraw-
nień, doprowadzając do bardziej dokład-
nych i sprawiedliwych cen uprawnień do 
emisji. Nadal jednak mamy do czynienia 
z nadpodażą na poziomie około 1,6 miliarda 
uprawnień (stan na 2020 r.).

Obecny cel EU ETS, polegający na zmniej-
szeniu emisji z objętych nim sektorów 
o 43% do 2030 r. (względem 2005 roku), 
został osiągnięty już w 2020 r. W samym 
2020 r. łączne emisje z instalacji objętych 
EU ETS spadły aż o 11,4%. Spadek emisji 
z energetyki i przemysłu sięga 41% wzglę-
dem 2005 r. W tak zaprezentowany sposób 
dochodzi jednak do ukrycia różnic w tren-
dach emisji pomiędzy sektorami: poziom 

emisji z produkcji energii elektrycznej 
i ciepła spadł o prawie 45% od 2011 r., pod-
czas gdy w przemyśle pozostał praktycz-
nie bez zmian: drgnął w dół ledwie o 1,3% 
w latach 2013-2019. Redukcje emisji w ra-
mach EU ETS to częściowo również wynik 
innych czynników i przepisów, na przykład 
pandemii COVID-19, dyrektywy w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej.

Ostatnie pozytywne ten-
dencje nie oznaczają jed-
nak, że EU ETS stanowi na-
rzędzie doskonałe. Żeby 
system miałby być napraw-
dę skuteczny, spadek emi-
sji musiałby być znacznie 
większy. EU ETS boryka się 
z poważnym problemem, 
a mianowicie bezpłatnymi 
uprawnieniami do emisji li-
czonymi w miliardach, które 
nie tylko podważają zasadę 
„zanieczyszczający płaci”, 
ale również dały przedsię-
biorstwom możliwość osią-
gnięcia nieuprawnionych 
zysków rzędu 50 miliardów 
euro w czasie trwającego 
kryzysu środowiskowego.

STRESZCZENIE
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Z osiągnięć i reform unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji możemy wycią-
gnąć szereg cennych wniosków i sformułować następujące zalecenia:

Oto wnioski, które w przypadku systemu 
EU ETS wyciągnięto w drodze ciężkiej 
pracy: poprzez próby, błędy i polityczne 
przepychanki. Trwający proces zmiany EU 
ETS ma, po raz kolejny, krytyczne znacze-
nie: daje nam szansę naprawić pozostałe 
wady systemu i dostosować go do wyma-
gań kryzysu klimatycznego, a jednocześnie 
przeciwstawić się siłom działającym na 
rzecz jego osłabienia.

Niniejszy przewodnik dla początkujących 
podejmujący temat wspólnotowego rynku 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EU 

ETS) ma na celu budowanie wiedzy i zrozu-
mienia europejskiego rynku emisji wśród 
organizacji obywatelskich o niewielkim lub 
żadnym doświadczeniu w zakresie polityki 
klimatycznej. Zawiera ogólne informacje 
odnośnie konstrukcji EU ETS i jego funk-
cjonowania. Lepsza świadomość powinna 
docelowo umożliwić społeczeństwu oby-
watelskiemu zaangażowanie się w proces 
wykuwania się systemu ETS i działanie na 
rzecz skutecznego oraz sprawiedliwego eu-
ropejskiego rynku emisji dwutlenku węgla.

Styczeń 2022

Rynek emisji dwutlenku wę-
gla nie jest celem samym 
w sobie. Wymaga on dosto-
sowania do celów klimatycz-
nych UE oraz założonego 

w Porozumieniu Paryskim ogranicze-
nia wzrostu temperatur do 1,5°C oraz 
powinien pomóc w zapewnieniu spra-
wiedliwego udziału UE w działaniach na 
rzecz klimatu.

Należy unikać podważania za-
sady „zanieczyszczający płaci” 
w wyniku udzielania bezpłat-
nych uprawnień do emisji, 
zezwalania na korzystanie z jed-

nostek międzynarodowej kompensacji 
czy też wyszukiwania sposobów na sub-
sydiowanie zanieczyszczających innymi 
drogami. Bezpłatny przydział uprawnień 
do emisji zanieczyszczeń w ramach EU 
ETS spowodował stagnację lub bar-
dzo powolny spadek emisji z sektorów 
przemysłowych, podczas gdy emisje 
w sektorze lotnictwa wciąż gwałtownie 
rosną, jeśli pominiemy tymczasowe skut-
ki pandemii COVID-19.

Wszystkie przychody ze sprze-
daży uprawnień do emisji na-
leży inwestować w działania 
na rzecz klimatu oraz wsparcie 
dla sprawiedliwej transforma-

cji w kierunku społeczeństwa i gospodar-
ki neutralnych dla klimatu. W UE obecnie 
tak nie jest.

Kiedy popyt jest niski, po-
daż powinna się dostosowy-
wać. Wbudowane powinny 
być mechanizmy służące do 
rozwiązania problemu nad-
podaży na rynku, czy to 

strukturalnej, czy też spowodowanej 
nieoczekiwanymi wstrząsami. Zezwo-
lenie na powstanie znacznej nadpodaży 
prowadzi do obniżki cen i podważa zasa-
dę „zanieczyszczający płaci”, opóźniając 
działania na rzecz klimatu. W systemie 
EU ETS występuje obecnie nadwyżka 
w wysokości ok. 1,6 miliarda uprawnień 
na emisję. Problemowi nadpodaży ma 
stawić czoła wprowadzona w 2018 r. Re-
zerwa Stabilności Rynkowej, ale odbywa 
się to zbyt wolno, zwłaszcza w obliczu 

pojawiających się na horyzoncie kolej-
nych źródeł nadpodaży.
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CZYM JEST EU ETS?
Unijny System Handlu Emisjami, zwany 
też wspólnotowym rynkiem uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla (EU ETS), jest 
jednym z głównych narzędzi, za pomo-
cą których UE chce zwalczać globalne 
ocieplenie klimatu i ograniczać emisję 
gazów cieplarnianych (GHG) w efektyw-
ny kosztowo sposób.

 ■ ETS ma charakter rynku regulowa-
nego, co oznacza, że został stworzo-
ny przez decydentów, a nie w wyniku 
działania sił rynkowych.

 ■ Podstawowym aktem prawnym okre-
ślającym zarządzanie i funkcjonowa-
nie Systemu Handlu Emisjami jest 
Dyrektywa o ETS, która ma na celu 
wdrożenie „opłacalnych i efektyw-
nych ekonomicznie” oraz „naukowo 
koniecznych w celu uniknięcia niebez-
piecznych zmian klimatu” środków.

 ■ System EU ETS ma na celu wdroże-
nie zasady „zanieczyszczający płaci”, 
co oznacza, że koszty zanieczyszczeń 

powinien ponosić podmiot, który je 
generuje.

 ■ Wprowadzony w 2005 r. EU ETS jest 
najstarszym na świecie systemem 
handlu uprawnieniami do emisji. Do 
2021 r., gdy rozpoczął działanie chiń-
ski ETS, był również największym.

 ■ W 2021 r. system EU ETS obejmo-
wał ponad 10 400 zakładów prze-
mysłowych i elektrowni oraz około 
350 linii lotniczych w 27 państwach 
członkowskich UE, Islandii, Norwegii 
i Liechtensteinie (szwajcarski ETS jest 
również powiązany, a elektrownie 
w Irlandii Północnej podpadają pod 
system nawet po Brexicie).

 ■ W 2013 r. europejski system handlu 
prawami do emisji obejmował około 
połowę całkowitej emisji gazów cie-
plarnianych w UE. Wskaźnik ten spadł 
do 36% w 2020 r., ponieważ jako całość 
sektory objęte systemem redukują 
emisje szybciej niż reszta gospodarki.
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SYSTEM PUŁAPÓW EMISJI I HANDLU PRZYDZIAŁAMI

System EU ETS opera się na „pułapach emi-
sji i handlu uprawnieniami”. Oznacza to, że 
ustanowiony zostaje ogólny limit („pułap”) 
całkowitej emisji gazów cieplarnianych 
(GHG) dla instalacji w objętych sektorach. 
Cele redukcji określone dla sektorów obję-
tych EU ETS przez decydentów UE osiąga się 
poprzez stopniowe obniżanie tego limitu. 

Kluczowymi sektorami w ramach EU ETS 
są produkcja energii elektrycznej, prze-

mysł ciężki2 i transport lotniczy. System ETS 
uwzględnia sześć gazów cieplarnianych, 
choć nie w każdym z objętych nim sekto-
rów3. Na przykład CO2 z produkcji energii 
elektrycznej i ciepła, transportu lotnicze-
go oraz licznych energochłonnych gałęzi 
przemysłu jest ujęty, ale z produkcji alum-
inium uwzględnione są wyłącznie perflu-
orowęglowodory (PFC).

Firmy mogą pozyskać EUA poprzez trzy główne kanały:

 ■ Zakup w drodze aukcji: aukcje organizowane są przez Europejską Giełdę Energii, z któ-
rej dochody trafiają bezpośrednio do 27 państw członkowskich UE zgodnie z określo-
nym z góry podziałem.

 ■ Otrzymanie za darmo: sektory uznane za zagrożone tzw. ucieczką emisji4, sektor lot-
niczy i produkcja energii elektrycznej otrzymują w niektórych państwach członkow-
skich o niższych dochodach bezpłatne przydziały.

 ■ Nabycie na rynku otwartym (tzw. wtórnym): istnieje kilka platform obrotu, za pośred-
nictwem których operatorzy ETS (lub inne podmioty, np. instytucje finansowe) mogą 
handlować uprawnieniami. Przeniesienia EUA mogą również stanowić część innych 
umów (na przykład na zakup ciepła lub energii elektrycznej).
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Firmy mogą kupować i sprzedawać upraw-
nienia, również te otrzymane za darmo, 
na wolnym rynku, jak i wymieniać je mię-
dzy sobą. Na przykład, jeśli firmie uda się 
szczególnie szybko ograniczyć emisje, 
może sprzedać nadmiarowe uprawnienia 
innej firmie lub zachować je na przyszłe 
potrzeby, co można nazwać „zbieraniem 
uprawnień”. To właśnie ten element han-
dlu stanowi część EU ETS, która powinna 
teoretycznie umożliwiać dekarbonizację 
w efektywny kosztowo sposób, czyli reali-
zację najtańszej redukcji emisji w pierwszej 
kolejności. Jednak sam rynek emisji CO2 
nie wystarczy do usunięcia barier poza-
rynkowych (na przykład braku kapitału na 
inwestycje w oszczędzanie energii) ani do 
pomocy w opracowaniu innowacyjnych 
i czystych przełomowych technologii.

Całkowity pułap emisji definiowany jest po-
przez systematyczne ograniczanie podaży 

EUA. Każdego roku na aukcjach i poprzez 
bezpłatne przydziały firmom udostępnia-
nych jest tylko tyle EUA, ile wynosi limit 
na dany rok. Pułap ulega corocznemu 
obniżeniu, aby emisja gazów cieplarnia-
nych z zaangażowanych sektorów również 
spadała. Firmy podlegające pod ETS są 
świadome tego faktu. Rozumieją, że teore-
tycznie oznacza to, że z czasem EUA będą 
stawać się coraz rzadsze i bardziej kosz-
towne, nawet jeśli tak nie było w pierwszych 
latach po wprowadzeniu systemu. Co do 
zasady koszt nabycia EUA teraz i w przy-
szłości ma stanowić dla firm finansową 
zachętę do redukcji emisji. Mogą płacić 
za niezmiennie wysoki poziom emisji albo 
zainwestować w technologie i projekty słu-
żące ograniczeniu emisji, a tym samym 
liczby potrzebnych EUA.

Firmy zobowiązane są do prowadze-
nia dokładnych pomiarów i zgłaszania 
swoich emisji, a także do umorzenia od-
powiedniej liczby uprawnień. Za każdą 
tonę emisji, której nie zgłoszą i z tytułu 
której nie umorzą odpowiednich upraw-
nień, zobowiązane są zapłacić 100 euro 
kary ponad wymagane EUA.

Co do zasady nie stanowiło to problemu, 
chociaż dochodziło do przestępstw 
związanych z EU ETS. Na początku funk-
cjonowania systemu grupy przestępcze 
popełniły oszustwa związane z podat-
kiem VAT o szacowanej wartości 5 mld 
euro (do 2010 r. aresztowano ponad 100 
osób). Oszustwo związane z VAT po-
legało na kupnie uprawnień w innym 
kraju (bez VAT) i odsprzedaży z VAT, ale 

bez uiszczenia kwoty podatku VAT do 
właściwego organu podatkowego.

W bliższej przeszłości, w 2021 r., dzienni-
karze odkryli, że bułgarski magnat wę-
glowy Christo Kowaczki znacznie zaniżył 
zgłaszane emisje z dwóch elektrowni 
w latach 2018-2020. W przeciwieństwie 
do oszustw związanych z VAT w tym przy-
padku występuje bezpośredni wpływ na 
środowisko, ponieważ, jeśli okaże się to 
prawdą, emisje gazów cieplarnianych 
nie zostaną zliczone ani nie będą pod-
legać zasadzie „zanieczyszczający płaci”. 
W sumie szacuje się, że oba zakłady za-
niżyły poziom emisji CO2 o 1–1,5 miliona 
ton, unikając zapłaty 26,6 i 32,2 mln euro 
i pozbawiając w ten sposób państwa 
członkowskie dochodów z EU ETS.

LUKI PRAWNE W SYSTEMIE EU ETS
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NIŻSZY PUŁAP, WYŻSZE AMBICJE
Ustalony pułap emisji zmniejsza się co roku 
o stałą kwotę obliczaną przy użyciu tzw. 
liniowego współczynnika redukcji (LRF). 
LRF wyrażony jest jako procent całkowi-
tego pułapu z 2013 r. W okresie od 2013 do 
2020 r. LRF ustalono na 1,74% (około 34 mln 
EUA rocznie), a począwszy od 2021 r. wynosi 
2,2% (czyli około 43 mln EUA rocznie).

Występuje bezpośrednia korelacja między 
LRF a ambicjami klimatycznymi: im wyż-
szy LRF, tym niższy poziom emisji. Co nie 
powinno dziwić, wartość tego czynnika 
stała się kluczową kwestią w negocjacjach 
dotyczących reformy EU ETS. Komisja 
Europejska zaproponowała podwyższenie 
LRF do 4,2% od 2024 r. Chociaż stanowi 
to krok w dobrą stronę, nie idzie wystar-
czająco daleko i zdaniem Climate Action 
Network Europe (CAN Europe to organi-
zacja parasolowa zrzeszająca organizacje 
pozarządowe zajmujące się zmianami kli-
matycznymi z całej Europy) LRF powinien 
wynosić 5,4%. 

Wpływ różnych wartości LRF na pulę emisji 
EU ETS5 pokazują poniższy wykres i tabela 
(patrz poniżej). Aktualny LRF na pozio-
mie 2,2% (linia niebieska) został porów-
nany z propozycją Komisji Europejskiej 
z lipca 2021 r. (linia czerwona) oraz LRF na 
poziomie 5,4% proponowanym przez CAN 
Europe. Wyższy LRF jest potrzebny, by 
ograniczyć całkowity wolumen uprawnień 
w systemie ETS o 70% do 2030 r. w porów-
naniu z poziomami z 2005 r. (linia żółta). 

Bardziej ambitny cel spowodowałby dra-
styczną redukcję całkowitej liczby upraw-
nień do emisji dostępnych w ramach EU 
ETS, do nieznacznie poniżej 11 miliardów 
ton. W przypadku propozycji Komisji byłoby 
to 14,3 miliarda ton, a przy utrzymaniu sta-
tusu quo aż 28 miliardów ton. Ponadto, 
propozycja CAN Europe doprowadziłaby 
również do sprowadzenia ETS do zera do 
2036 r., ponad dwadzieścia lat wcześniej niż 
w przypadku braku zmian i pięć lat wcze-
śniej niż zgodnie z planem Komisji.

Należy zauważyć, że limit na lata 2013-2020 to obliczenie uproszczone z mocą wsteczną względem limitu z 2021 r., mające na celu uwzględ-
nić Brexit przy użyciu faktycznego LRF dla tego okresu (1,74%).

Źródło: Obliczenia Carbon Market Watch w oparciu o dane Komisji Europejskiej
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Tabela 1 przedstawia wpływ zwiększenia LRF w 2021 r. przy wykorzystaniu identycznych 
trzech LRF jak na Rysunku 3.

Z tego względu, chociaż LRF może wydawać się mało znaczący, ma fundamentalne 
znaczenie dla funkcjonowania i ambicji systemu EU ETS. Określa podaż EUA, dostęp-
ne ścieżki dekarbonizacji i całkowity budżet emisji dwutlenku węgla. LRF ma przez to 
ogromny wpływ na integralność środowiskową ETS oraz na zachowanie podlegających 
pod system podmiotów rynkowych.

SYSTEM HANDLU EMISJAMI CZY PODATEK WĘGLOWY?
Unia Europejska początkowo planowała 
redukcję emisji gazów cieplarnianych 
poprzez ustanowienie podatku węglo-
wego. W 1992 r. Komisja przedstawiła 
propozycję połączonego podatku węglo-
wego i energetycznego. Traktat o Unii 
Europejskiej wymagał w tym przypadku 
jednomyślnej zgody wszystkich państw 
członkowskich UE (wtedy dwunastu). 
Zakończyło się to niepowodzeniem 
i po prawie dekadzie trudnych negocjacji 
podatek węglowy porzucono.

Europejska debata odnośnie instru-
mentów ustalania cen emisji dwutlenku 
węgla przesunęła się następnie z sys-
temu opodatkowania na taki oparty na 
ograniczaniu emisji i handlu uprawnie-
niami do emisji. W centrum uwagi znala-
zła się powtarzana jak mantra „efektyw-
ność kosztowa” i, co najważniejsze, poja-
wiło się założenie, by potencjalne prawo-
dawstwo w zakresie handlu emisjami na 
szczeblu UE wymagało podejmowania 

decyzji większością kwalifikowaną przez 
państwa członkowskie zamiast jedno-
myślności wymaganej w przypadku 
podejść fiskalnych, takich jak podatek 
węglowy.

W tym kontekście podjęta ostatecznie 
decyzja o ustanowieniu rynku uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla w postaci sys-
temu handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS) była raczej sposobem na pokona-
nie impasu politycznego i instytucjonal-
nego, który doprowadził do zablokowa-
nia postępów w opodatkowaniu emisji 
CO2 i energii na poziomie całej UE.

Idea opodatkowania emisji przeżywa 
jednak obecnie renesans w postaci pro-
ponowanego mechanizmu dostosowy-
wania cen na granicach z uwzględnie-
niem emisji CO2 (Carbon Border Adjust-
ment Mechanism; CBAM), który ma na 
celu opodatkowanie emisji związanych 
z importowanymi do UE towarami.
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KRÓTKA HISTORIA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU
HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI
System handlu uprawnieniami do emisji 
UE jest rynkiem regulowanym, co oznacza, 
że decydenci nie tylko go ustanowili, ale 
także decydują o jego prowadzeniu i zmia-
nach w czasie.  We wszelkie istotne mody-
fikacje programu, takie jak aktualny pakiet 
reform „Fit For 55“, nad którym prace roz-
poczęły się latem 2021 r., zaangażowane 
są trzy główne instytucje UE (Komisja Eu-
ropejska, Parlament Europejski i Rada Unii 
Europejskiej).

Wspomniana reforma ukierunkowana 
jest na dostosowanie EU ETS do bardziej 
ambitnego celu Europejskiego Zielonego 
Ładu, zgodnie z którym do 2030 r. emisje 
w Unii Europejskiej mają zostać ograni-
czone o 55% (nie 40%) w porównaniu z war-
tością bazową z 1990 r. Obecna zmiana ma 
ogromne znaczenie, ponieważ wyznaczy 
tempo i zakres działania EU ETS na kolejną 
dekadę o kluczowym dla ludzkości znacze-
niu w zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Pakiet zmian Fit for 55 
składa się z 15 aktów legislacyjnych, w tym 
dotyczących ETS i innych obowiązujących 
przepisów, a także kilku nowych, takich jak 
wspomniany wcześniej Mechanizm dosto-
sowywania cen na granicach z uwzględ-
nieniem emisji CO2.

Chociaż wprowadzenie modyfikacji w ETS 
wymaga negocjacji międzyinstytucjonal-
nych (znanych jako trilogi, czyli negocjacje 
trójstronne, odbywające się na zakończe-
nie tzw. zwykłej procedury ustawodaw-
czej“) między trzema instytucjami UE, to 
Komisja Europejska jest odpowiedzialna 
za prowadzenie i egzekwowanie ETS – 
w szczególności za ustalanie zmiennych 
natury technicznej. Komisja zobowiązana 
jest również do składania sprawozdań pań-
stwom członkowskim, Parlamentowi Eu-
ropejskiemu i (czasem) opinii publicznej 
odnośnie do różnych kwestii, w tym spo-
rządzania rocznego sprawozdania o funk-
cjonowaniu EU ETS oraz przedstawiania 

postępów w międzynarodowych negocja-
cjach dotyczących systemu.

STOPNIOWA EWOLUCJA SYSTEMU

Europejski System Handlu Emisjami uległ 
znaczącym zmianom od jego wdrożenia 
w 2005 r. Przeszedł przez trzy fazy, a czwarta 
rozpoczęła się w 2021 r.

Faza 1 (2005-2007) była fazą pilotażową, 
podczas której stworzono i przeprowadzono 
próby infrastruktury niezbędnej do urucho-
mienia ETS. Dała również podmiotom ryn-
kowym czas na zapoznanie się z nowym 
systemem. W tej fazie prawie wszystkie 
uprawnienia były rozdawane bezpłatnie.

Całkowity limit UE określający pulę dostęp-
nych uprawnień do emisji CO2 ustalono 
poprzez zsumowanie odrębnych limi-
tów krajowych ustalonych przez państwa 
członkowskie (pod nadzorem Komisji Euro-
pejskiej) nazywanych Krajowymi Planami 
Działania  (National Allocation Plans; NAP). 
NAP były na początku niezwykle problema-
tyczne. Oparto je na ostrożnych szacunkach 
emisji i przydzielono większość uprawnień 
za darmo lub na podstawie wartości odnie-
sienia dla CO2 w sektorze energetycznym, 
tym samym zachęcając do stosowania naj-
bardziej zanieczyszczających technologii. 
Ponadto, dostęp do międzynarodowych 
rekompensat emisji pozwalał spełnić nie-
zbędne wymagania bez określenia kryte-
riów jakościowych dla projektów. 

Absurdalny jest fakt, że wskazany limit był 
tak wysoki, że w 2006 r. łączna liczba wy-
danych uprawnień przekraczała emisje 
w objętych systemem sektorach. Nie po-
winno dziwić, że cena uprawnień spadła do 
zera. Na szczęście wspomniana nadwyżka 
była zjawiskiem tymczasowym, ponieważ 
uprawnień z Fazy 1 nie można było prze-
nieść do Fazy 2.
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W Fazie 2 (2008-2012) kontynuowano sto-
sowanie NAP, ale ogólny limit został obni-
żony i oparty na faktycznych danych dla 
emisji pozyskanych w czasie Fazy 1. Około 
90% wszystkich uprawnień w ramach EU 
ETS nadal rozdawano bezpłatnie, ale od-
były się też pierwsze aukcje. Na rynku nadal 
dopuszczano rekompensaty międzynaro-
dowe i do 2012 r. do EU ETS wprowadzono 
ponad miliard jednostek takich instrumen-
tów. Te międzynarodowe rekompensaty, 
nadmiernie wysoki pułap i skutki kryzysu 

finansowego (gdy mniejsza produkcja ob-
niżyła emisje bez dostosowania podaży 
EUA) doprowadziły do ogromnej nadpo-
daży (prawie 2,1 mld jednostek w 2014 r.). 

Niskie ceny EUA utrzymywały się aż do 
wdrożenia Rezerwy Stabilności Rynkowej 
(MSR) w 2018 r. MSR stanowi mechanizm 
kontroli podaży, który pozwala ograni-
czyć liczbę uprawnień EUA dostępnych na 
rynku EU ETS. Został szczegółowo omó-
wiony w dalszej części publikacji.

NADMIAR REKOMPENSAT ZWIĄZANY Z PROTOKOŁEM Z KIOTO
Przed 2021 r. system ETS UE umożli-
wiał wykorzystanie międzynarodowych 
rekompensat emisji utworzonych dzięki 
projektom ograniczeniom zmian kli-
matycznych ustanowionych w ramach 
Ramowej konwencji Narodów Zjedno-
czonych w sprawie zmian klimatu. Te 
tak zwane „międzynarodowe rekom-
pensaty” zostały wygenerowane za 
pośrednictwem dwóch mechanizmów 
ustanowionych w ramach Protokołu 
z Kioto: Mechanizmu Czystego Rozwoju 
(Clean Development Mechanism; CDM) 
i mechanizmu Wspólnego Wdrażania 
(Joint Implementation; JI). Wyjątek ten 
został z czasem poddany ograniczeniom 
i ostatecznie wstrzymany. Oznacza to, 
że obecny unijny cel redukcji emisji do 
2030 r. ma charakter wyłącznie lokalny 
i wyklucza wykorzystanie międzynaro-
dowych rekompensat.

Wykorzystanie jednostek przyznanych 
na podstawie Protokołu z Kioto utrud-
niało funkcjonowanie EU ETS poprzez 
zwiększenie nadpodaży uprawnień 
do emisji, a tym samym zmniejszenie 
zachęty dla przemysłu europejskiego 
do dekarbonizacji. Ponadto, zaufanie 

do korzyści klimatycznych płynących 
z takich często tanich jednostek gwał-
townie spadło ze względu na brak wia-
rygodności środowiskowej oraz szkody 
wywoływane przez niektóre ze wspo-
mnianych projektów wśród społeczno-
ści lokalnych i rdzennych.

W latach 2013-2020 wprowadzono ilo-
ściowe i jakościowe limity rekompen-
sat, które można było wykorzystywać 
w ramach EU ETS. Wyłączono z nich, na 
przykład, projekty w zakresie energetyki 
jądrowej i projekty leśne. Oprócz tego, 
dozwolone były wyłącznie jednostki 
z kwalifikujących się projektów rozpo-
czętych po 2012 r., z wyjątkiem projektów 
w krajach najsłabiej rozwiniętych. Około 
96% z maksimum dostępnych jednostek 
międzynarodowych zostało wykorzy-
stanych w celu zapewnienia zgodności 
w ramach systemu EU ETS, co przeło-
żyło się na około 1,6 miliarda jednostek 
do końca 2020 r. Zdecydowana więk-
szość międzynarodowych rekompensat 
pochodziła z projektów w niewielkiej 
grupie krajów: ponad 422 mln z pro-
jektów w Chinach, 212 mln z Ukrainy,  
130 mln z Rosji i 108 mln z Indii.
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RAŻĄCE ODSTĘPSTWA
Jedną z głównych zmian wprowadzo-
nych w Fazie 3 stanowiło wyłączenie 
elektrowni z systemu bezpłatnych przy-
działów i wymaganie opłacenia przez nie 
ceny za zanieczyszczenia CO2 w ramach 
EU ETS. Istniał jednak jeden ważny wyją-
tek. Państwa członkowskie o niższych 
poziomach dochodu mogły przekazać 
elektrowniom ograniczoną ilość bez-
płatnych przydziałów w celu wsparcia 
inwestycji w dywersyfikację miksu ener-
getycznego, restrukturyzację, uspraw-
nienia środowiskowe lub modernizację, 
czyste technologie lub modernizację 
całego sektora energetycznego oraz 
przesyłu i dystrybucji energii. Projekty 
wybrane do dofinansowania „nie mogą 
przyczyniać się do lub zwiększać opła-
calności finansowej wysoce emisyjnych 
form wytwarzania energii elektrycznej, 
ani zwiększać zależności od wysoce emi-
syjnych paliw kopalnych” (Artykuł 10c 
dyrektywy EU ETS). W ramach programu 
można było wykorzystać maksymalnie 
40% wszystkich EUA, które państwo 

Na początku Fazy 3 (2013-2020) system EU 
ETS poddano znaczącym modyfikacjom 
w oparciu o doświadczenia i błędy z dwóch 
pierwszych faz. Ustanowiono jeden unijny 
limit emisji zamiast poprzedniego systemu 
limitów krajowych określanych w krajo-
wych planach działania (NAP). Aukcje stały 
się domyślną metodą przydziału upraw-
nień, a sektor elektroenergetyczny nie 
otrzymywał już bezpłatnie uprawnień, z wy-
jątkiem ograniczonych ilości w niektórych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
modernizacji ich sektorów energetycznych 
(patrz ramka poniżej). Uwzględniono wię-
cej sektorów i gazów cieplarnianych, a tak-
że wprowadzono zharmonizowane zasady 

przydziału w odniesieniu do uprawnień 
wciąż rozdawanych bezpłatnie.

Rekompensaty międzynarodowe były na-
dal dozwolone, ale w znacznie mniejszych 
ilościach (około 500 milionów w Fazie 3 
w porównaniu z ponad miliardem w Fazie 2). 
Wspomniane rekompensaty międzynaro-
dowe trzeba było wymienić na EUA, więc 
nie przekładały się na nadpodaż. Wciąż 
podważały jednak cenę emisji dwutlenku 
węgla w ETS i doprowadziły do ogromnych 
zysków wielu firm, ponieważ były znacznie 
tańsze niż EUA (co zostało omówione do-
kładniej w dalszej części niniejszego publi-
kacji, w rozdziale „Nieuprawnione zyski”).

członkowskie miało prawo wystawić 
na aukcję. Wszelkie uprawnienia wyko-
rzystane przez państwo członkowskie 
w ramach omawianego mechanizmu są 
potrącane z dostępnej liczby uprawnień 
do aukcji przypisanych do danego pań-
stwa członkowskiego.

W  okresie od 2021 do 2030 r. upraw-
nionych do korzystania z powyższego 
mechanizmu jest 10 państw członkow-
skich, ale tylko trzy aktualnie to robią: 
Bułgaria, Węgry i Rumunia6. Pozostałe 
państwa członkowskie albo przenio-
sły uprawnienia na Fundusz Moder-
nizacji, albo uwzględniły je w swoich 
aukcjach. Wspomniane trzy kraje mają 
prawo swobodnie przydzielić prawie 
78 milionów EUA we wspomnianym 
okresie za pośrednictwem omawia-
nego mechanizmu (z łącznej liczby pra-
wie 640 milionów, które były dostępne 
dla wszystkich 10 kwalifikujących się 
państw członkowskich).
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W 2015 r. utworzono Rezerwę Stabilności 
Rynkowej (MSR) w celu rozwiązania pro-
blemu strukturalnej nadpodaży na rynku: 
zostało w niej umieszczone 900 milionów 
EUA, które zostały poddane tzw. „bac-
kloading” (tj. przesunięcia w kalendarzu 
aukcji) we wcześniejszej Fazie 3. Rezerwa 
MSR zaczęła aktywnie wysysać nadwyżki 
EUA z rynku w 2018 r. i zakończyła okres 
bardzo niskiej efektywności EU ETS (oraz 
bardzo niskich cen).

Faza 4 rozpoczęła się w 2021 r., po wprowa-
dzeniu znacznych zmian w systemie. MSR 
wzmocniono, a EUA podlegały będą anu-
lowaniu powyżej określonego progu. Bez-

ZMIENIAJĄCE SIĘ OBLICZE EU ETS

System EU ETS zmieniał się z biegiem czasu, wraz z dodawaniem sektorów gospodar-
czych oraz wchodzeniem i opuszczaniem go przez indywidualne kraje.

płatne przydziały nadal będą jednak po-
krywały około 90% emisji przemysłowych. 
Fundusze Innowacji7 i Modernizacji zosta-
ły utworzone w celu inwestowania (odpo-
wiednio) w niskoemisyjne innowacje oraz 
modernizację sektora energetycznego, 
a także sprawiedliwą transformację.

Wszystkie zmiany wprowadzone przed 
Fazą 4 znowu jednak powracają do deba-
ty ze względu na trwające obecnie nego-
cjacje dostosowujące EU ETS do nowych 
celów klimatycznych. Począwszy od 2023 
lub 2024 r. (w zależności od czasu trwania 
negocjacji) ETS może okazać się zupełnie 
innym mechanizmem.

W ramach obecnej aktualizacji najprawdopodobniej dojdzie do uwzględnienia w EU 
ETS transportu morskiego – miałoby się to tyczyć zarówno żeglugi wewnątrzunijnej, jak 
i (części) rejsów do portów UE z krajów trzecich i vice versa. Europejski sektor transportu 
morskiego odpowiada bowiem za znaczną część zanieczyszczeń klimatu – 144 Mt emisji 
CO2e w UE w 2019 r.
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Włączenie transportu lotniczego do EU 
ETS zaproponowano po raz pierwszy 
w 2008 r. w celu ustalenia cen emisji 
dla wszystkich lotów w Unii Europej-
skiej, a także lotów do i z UE (tj. z portem 
odlotu lub przylotu zlokalizowanym 
w państwie członkowskim UE). Szybko 
doprowadziło to do sporu politycznego, 
ponieważ kraje spoza UE, ze Stanami 
Zjednoczonymi na czele (z których 
pochodzi Boeing będący potęgą lotni-
czego świata) rozpoczęły starania dyplo-
matyczne o zablokowanie  tych planów.

Kiedy sektor lotniczy został wresz-
cie objęty systemem EU ETS w 2012 r., 
uwzględniono wyłącznie loty w obrę-
bie Unii Europejskiej i Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) Loty 
długodystansowe będą zwolnione 
z obowiązków opłat za emisje do 2023 
r., a w ramach nowej propozycji Komi-
sji może dojść do dłuższego wyłącze-
nia tych lotów poza wspomnianą datę 
(„zegar był zatrzymywany” wielokrotnie 
po włączeniu lotów międzynarodowych 
do EU ETS). Oznacza to, że ponad 50% 
emisji związanych z lotnictwem w UE 
pozostanie poza systemem, jako że za 
większość emisji unijnych linii lotni-

czych odpowiadają loty długodystan-
sowe, które nie są objęte EU ETS. Po 
powiązaniu europejskiego i szwajcar-
skiego ETS, a także Brexicie, loty z krajów 
EOG do Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii 
są również objęte ETS (loty z tych krajów 
do krajów EOG są objęte odpowiednimi 
krajowymi systemami ETS) .

W 2016 r. ICAO, agencja lotnicza ONZ, 
uzgodniła program międzynarodo-
wych rekompensat emisji dwutlenku 
węgla, znany jako Program kompen-
sacji i redukcji emisji dwutlenku węgla 
w lotnictwie międzynarodowym (COR-
SIA), aby zrekompensować wzrost emi-
sji CO2 z lotów międzynarodowych. 
Pomimo słabości programu i jego 
oparciu na rekompensatach zamiast 
redukcji w ramach sektora, Komisja 
Europejska zaproponowała wdrożenie 
CORSIA dla lotów nieobjętych obecnie 
EU ETS. Miałoby to zastąpić obecnie pla-
nowane rozszerzenie zakresu programu 
planowane na 2023 r. Z punktu widzenia 
ochrony środowiska oznacza to osłabie-
nie w porównaniu z obecnymi zasadami 
EU ETS. Loty między państwami człon-
kowskimi EOG i wewnątrz pozostałyby 
w EU ETS.
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EU ETS  A DZIAŁANIA DLA KLIMATU

System Handlu Emisjami UE ma na celu 
zwiększenie efektywności kosztowej de-
karbonizacji w najważniejszych sektorach 
gospodarki UE. Oznacza to, że EU ETS powi-
nien uzupełniać działania UE w dziedzinie 
klimatu poprzez ograniczenie emisji z ob-
jętych nim sektorów do poziomu zgodne-
go z celami klimatycznymi Unii. Pod koniec 
2021 r. postawionym wobec EU ETS wyma-
ganiem było obniżenie do 2030 r. całkowi-
tych emisji wszystkich objętych nim insta-
lacji o 43% względem stanu z 2005 r. Cel 
ten został osiągnięty już pod koniec 2020 
r., co wskazuje, że nie był to ambitny cel kli-
matyczny. Obecny scenariusz zakłada, że 
pula przydzielanych uprawnień osiągnie 
poziom zero dopiero w 2058 r., wyznacza-
jąc tym samym dłuższą ścieżkę do pełnej 
dekarbonizacji.

Europejski Zielony Ład i ustawa o klimacie 
wzmocniły ambicje klimatyczne UE, a cel 
ograniczenia emisji w całej gospodarce 
UE został zwiększony do co najmniej 55% 
względem poprzedniego „co najmniej 

40%” (w obu przypadkach w porównaniu 
z 1990 r.). Tę bardziej ambitną wartość na-
leży przełożyć na cele sektorowe. W lipcu 
2021 r. Komisja Europejska przedstawiła 
propozycję podniesienia celu EU ETS do 
61% redukcji emisji do 2030 r. (w porówna-
niu z 2005 r.).

Te wyższe cele stanowią co prawda krok we 
właściwym kierunku, ale nie idą wystarcza-
jąco daleko. Organizacje pozarządowe za-
angażowane w ochronę środowiska doma-
gają się obniżenia emisji w ramach EU ETS 
o 70% do 2030 r. oraz do osiągnięcia przez 
Unię Europejską neutralności klimatycznej 
o dziesięć lat wcześniej niż obecny oficjalny 
cel, czyli najpóźniej do 2040 r. Założeniem 
jest, by pozostała szansa na utrzymanie 
poziomu ocieplenia w skali globu poniżej 
kluczowego progu 1,5 °C oraz sprawiedliwy 
udział w działaniach na rzecz klimatu.

Jednak czy EU ETS faktycznie odnosi suk-
cesy w dążeniu do dekarbonizacji objętych 
nim systemem sektorów?
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CZY EU ETS PROWADZI DO OGRANICZENIA EMISJI?

Całkowite emisje w ramach EU ETS znacznie spadły. Rysunek 2 pokazuje zmiany w cał-
kowitej emisji zanieczyszczeń w ramach Fazy 3 (2013-2020). Warto zauważyć również, że 
w całej trzeciej fazie wartości pozostawały znacznie poniżej limitu, wręcz w stopniu ta-
kim, że cel redukcji o 40% do 2030 r. osiągnięto już w 2020 r., czyli całe dziesięć lat przed 
terminem. Taki wynik świadczy jednak nie o ogromie sukcesu, ale raczej o braku ambicji.

Źródło: Komisja Europejska (2021), “Report on the Functioning of the European Carbon Market in 2020” (Raport o funkcjonowaniu euro-
pejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2020 roku)

Wskaźnik całkowitej redukcji emisji kamu-
fluje ponadto znaczne różnice między sek-
torami. W największym stopniu za spadek 
poziomu emisji w ramach EU ETS odpo-
wiadają media (energia elektryczna i ogrze-
wanie). Z kolei poziom emisji w przemyśle 
pozostaje praktycznie w stagnacji od 2013 r., 
a emisje w lotnictwie wzrosły (ze znaczącym 
wyjątkiem 2020 r., gdy pandemia COVID-19 
spowodowała tymczasowy spadek w lot-
nictwie i przemyśle). Podstawową przyczy-

ną tej rozbieżności jest fakt, że sektor ener-
getyczny od 2013 r. zobowiązany jest płacić 
za zdecydowaną większość uprawnień8, 
podczas gdy transport lotniczy i przemysł 
wciąż otrzymują ogromną ich liczbę za dar-
mo, nie mając tym samym silnej zachęty 
ekonomicznej do dekarbonizacji.

Na Rysunku 6 wykorzystano wskaźniki do 
podkreślenia różnic w trendach emisji dla 
sektorów.
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Źródło: Komisja Europejska (2021), “Report on the Functioning of the European Carbon Market in 2020” (Raport o funkcjonowaniu euro-
pejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2020 roku)

Uwaga: emisje z transportu lotniczego i przemysłu naniesione są dopiero od 2013 r., czyli od momentu, gdy system EU ETS został rozszer-
zony na transport lotniczy i większą liczbę gałęzi przemysłu. Spadek emisji w transporcie lotniczym i przemyśle w 2020 r. wynika z tymcza-
sowego spowolnienia gospodarczego ze względu na pandemię.

UŻYTECZNOŚĆ SYSTEMU OPŁAT ZA EMISJE

Poziom emisji z produkcji energii elektrycznej i ciepła spadł gwałtownie w ostatniej de-
kadzie, o prawie 45% od 2011 r. Kluczowym czynnikiem w tej zmianie jest ograniczenie 
wolumenu emisji gazów cieplarnianych potrzebnego do wytworzenia jednostki energii 
elektrycznej, co nazywa się emisyjnością produkcji energii elektrycznej. Rysunek 4 poka-
zuje stały spadek emisyjności produkcji energii elektrycznej od czasu wprowadzenia EU 
ETS w 2005 r., zwłaszcza w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce, gdzie energia elektrycz-
na stała się względnie czystsza.
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Źródło: EOG (2021, “Emisja gazów cieplarnianych z wytwarzania energii elektrycznej w Europie“

W jakim jednak stopniu wynika to z EU 
ETS, a w jakim z innych czynników?

EU ETS nie jest jedynym impulsem poli-
tycznym prowadzącym do dekarboniza-
cji produkcji energii elektrycznej. Badanie 
z 2020 r. wykazało, że lwia część ograni-
czenia emisji w sektorze energetycznym 
w latach 2005–2018 wynika z wprowadze-
nia energii odnawialnej w całej UE. Jak 
zauważyli autorzy, system EU ETS odegrał 
zatem rolę w przyspieszeniu przejścia na 
energię odnawialną, ale zdecydowanie nie 
był tego głównym powodem. W 2020 r. ob-
raz ten zaczął się zmieniać, ponieważ dane 
z rynku energetycznego zdają się wskazy-
wać na przejście z najbrudniejszego pa-
liwa kopalnego, węgla, na czystszy gaz ze 
względu na wyższe ceny emisji dwutlenku 
węgla. Do innych kluczowych czynników 
stojących za dekarbonizacją sektora ener-
getycznego w UE można zaliczyć dyrekty-
wę w sprawie efektywności energetycznej, 
która pomogła opanować popyt na ener-
gię, dyrektywę w sprawie emisji przemy-
słowych, która ograniczyła zanieczyszcze-
nia powietrza inne niż CO2, a także krajowe 
plany wycofania węgla kamiennego i bru-
natnego z miksu energetycznego. 

Można z tego wyciągnąć ważną lekcję. Ewi-
dentne jest, że sam koszt uprawnień nie za-
wsze był wystarczającym argumentem za 
przejściem na odnawialne źródła energii lub 
czystsze paliwa kopalne, ani nie czynił elek-
trowni węglowych trwale nierentownymi. 
Od 2019 r. daje się zauważyć wyraźny wpływ 
rosnących cen emisji dwutlenku węgla na 
rentowność elektrowni węglowych w całej 
UE. Uwydatnia to fakt, że ceny uprawnień 
do emisji CO2 same w sobie mogą nie być 
wystarczającym impulsem i niezbędne bę-
dzie zachęcenie do dekarbonizacji sektora 
energetycznego poprzez wdrożenie uzu-
pełniających praw oraz środków.

Należy również pamiętać, że UE importuje 
energię elektryczną z krajów sąsiednich, ta-
kich jak Bośnia i Hercegowina oraz Serbia, 
w tym energię pochodzącą z węgla, która 
nie została uwzględniona w powyższych 
liczbach i wykresach. Elektrownie z tych kra-
jów nie stosują się do unijnych zasad kontroli 
zanieczyszczeń9 ani nie płacą za emisję dwu-
tlenku węgla10. W latach 2018-2020 Bałkany 
Zachodnie wyeksportowały 25 TWh energii 
elektrycznej do UE (około 0,3% jej zużycia 
w UE), co stanowiło 8% całkowitej produkcji 
energii z węgla Bałkanów Zachodnich.
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DARMOWE UPRAWNIENIA 
DLA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO

Emisje przemysłowe prawie nie spadły 
w latach 2013-2019, gdyż odnotowano wy-
łącznie ograniczenie o 1,3% w całym wspo-
mnianym okresie. Podstawowa różnica 
między wpływem EU ETS na energetykę 
i przemysł wynika z faktu, że sektor ener-
getyczny zmuszony jest nabywać upraw-
nienia (na aukcjach lub na rynku wtórnym), 
a przemysł wciąż otrzymuje większość 
potrzebnych EUA za darmo. Ponad 95% 
zanieczyszczenia klimatu emitowane-
go przez przemysł nie wiąże się dla niego 
z żadnymi kosztami, ale powoduje ogrom-
ne koszty dla środowiska i społeczeństwa, 
a to ze względu na energochłonne sektory 
przemysłu, które uważa się za zagrożone 
ucieczką emisji (patrz „Nieuprawnione zy-
ski” i „Ochrona przed ucieczką emisji”).

W obliczu praktycznego braku zachęt z ryn-
ku większość energochłonnych sektorów 
przemysłu nie angażuje się mocno w in-
westycje w czystsze technologie i wprowa-
dzanie zmian potrzebnych do dekarboni-
zacji. W efekcie, obecne długoterminowe 
plany działania przedstawiane przez prze-
mysł, wskazują na zaledwie 18% całościo-
wą redukcję emisji gazów cieplarnianych 
w latach 2016-2050. Dekarbonizacja ener-
gochłonnych gałęzi przemysłu jest jednak 
możliwa i mnóstwo rozwiązań zostało już 
znalezionych. Zaliczają się do nich zwiększa-
nie oszczędności energii, większe wykorzy-
stanie energii odnawialnej oraz wdrożenie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, które 
w przypadku pełnego wdrożenia mogą skie-
rować przemysł ciężki w Europie na ścieżkę 
zgodną z celami porozumienia paryskiego.

Przy pozostaniu przy obowiązujących zasa-
dach EU ETS należałoby w latach 2021–2030 
rozdać aż do 6,5 miliarda dodatkowych bez-
płatnych uprawnień do emisji o wartości 
rynkowej wynoszącej około 325 miliardów 
euro (przy cenie EUA wynoszącej 50 euro)11. 
Pakiet „Fit for 55” opracowany przez Ko-
misję Europejską wiązałby się z nieznacz-
nym spadkiem do 5 miliardów uprawnień 

o wartości 250 miliardów euro. Taka dotacja 
zanieczyszczeń podważa cel EU ETS, czyli 
mobilizowanie do redukcji emisji przemy-
słowych, w tym z hut, zakładów chemicz-
nych, cementowni, a także rafinerii.

WYSOKIE EMISJE SEKTORA LOTNICZEGO

W transporcie lotniczym wzrost popytu po-
konał poprawę wydajności, co oznacza, że 
w ujęciu bezwzględnym poziom emisji na-
dal rośnie. W przeliczeniu na pasażera na 
kilometr emisja spada nieznacznie z roku 
na rok, ale ze względu na coraz większą 
liczbę pasażerów korzyści dla klimatu prak-
tycznie brak. Transport lotniczy jest jedy-
nym objętym EU ETS sektorem, w którym 
emisje nieprzerwanie rosną. Chociaż kryzys 
COVID-19, który uziemił większość samolo-
tów, przerwał ten trend, jest to prawdopo-
dobnie sytuacja tymczasowa i praktycznie 
wszystkie prognozy przewidują ponowny 
wzrost emisji od około 2025 r.

Średnio- i długoterminowe możliwości re-
dukcji emisji obejmują, między innymi, 
użytkowanie bardziej wydajnych i lżejszych 
samolotów, reorganizację tras i czasów lo-
tów oraz przejście z kerozyny pochodzenia 
kopalnego na alternatywne zrównoważo-
ne paliwa, jak chociażby ekologiczny wo-
dór lub paliwa pozyskiwane przy wykorzy-
staniu odnawialnej energii elektrycznej 
(tak zwane e-paliwa). Wszystkie te środki 
mają jednak marginalne znaczenie i/lub 
znajdują się na wczesnym etapie rozwoju. 
W perspektywie krótkoterminowej jedy-
nym realistycznym sposobem na ograni-
czenie emisji w sektorze jest rzadsze korzy-
stanie z transportu lotniczego. Bezpłatne 
przydzielanie uprawnień sektorowi trans-
portu lotniczego podważa wysiłki ukierun-
kowane na ograniczenie podaży i popytu 
oraz zmniejsza zachętę dla wcześniejszych 
raczej niż późniejszych inwestycji w fak-
tyczną dekarbonizację.

Na koniec warto zauważyć, że w systemie 
EU ETS ujęte są wyłącznie emisje dwu-
tlenku węgla w transporcie lotniczym. 
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Stanowią one jednak tylko część jego cał-
kowitego wpływu na klimat. Szacuje się, 
że emisje inne niż CO2, na przykład tlenek 
azotu i smugi kondensacyjne, mają wpływ 
około dwa razy większy niż CO2. Chociaż 

dwutlenek węgla pozostaje w atmosferze 
przez co najmniej stulecia, większość emi-
sji innych niż CO2 zniknęłaby szybko, gdyby 
samoloty zostały dziś uziemione.

KOSZTOWNE ZANIECZYSZCZENIE

System EU ETS ma na celu utrzymanie zasady „zanieczyszczający płaci” poprzez wymaganie 
od zanieczyszczających zakupu i umorzenia pozwoleń na zanieczyszczenia (tzw. EUA). Cena 
emisji dwutlenku węgla stanowi zatem bezpośrednią zachętę do inwestycji w redukcję emisji 
i jednocześnie wskaźnik politycznej woli do działań na rzecz klimatu. Indywidualne technolo-
gie, praktyki, inwestycje lub alternatywne produkty nisko- albo bezemisyjne mogą być kon-
kurencyjne na rynku wyłącznie przy wystarczająco wysokiej cenie emisji dwutlenku węgla.

O cenie emisji decydują firmy określające, ile są gotowe zapłacić za EUA na aukcjach lub na 
rynku wtórnym. Ceny uprawnień w UE miały burzliwą historię. Przez prawie dziesięć lat po 
kryzysie finansowym z 2009 r. utrzymywały się na niebezpiecznie niskim poziomie ze względu 
na nadpodaż i bezpłatne uprawnienia. Dopiero niedawno cena w ramach EU ETS osiągnęła 
poziom, który może potencjalnie zmienić miks paliw w sektorze energetycznym (patrz wyżej), 
nawet jeśli pozostaje ona znacznie poniżej kosztu szkód wyrządzonych przez tonę emisji CO2 
(szacowanego na 180 euro za tonę według Niemieckiej Agencji ds. Środowiska).

Źródło: opracowanie własne Sandbag (2021), „Sandbag Carbon Price Viewer” (Przegląd cen CO2 Sandbag)
Uwaga: z powyższej wizualizacji wyłączono Fazę 1 w latach 2005–2007, jako że była to faza pilotażowa.
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NIEPRZYSTAJĄCE ZYSKI FIRM

Zamiast wymagać zapłaty od zanieczysz-
czających, europejski system handlu 
uprawnieniami do emisji zbyt często płacił 
zanieczyszczającym i nagradzał destruk-
cyjne zachowania. Zgodnie z badaniem 
zleconym przez Carbon Market Watch 
bezpłatne przydziały uprawnień doprowa-
dziły do tego, że wiele firm czerpało z EU 
ETS zyski łącznie w wysokości nawet 50 
miliardów euro w latach 2008-2019. Naj-
większe zyski odnotowały zakłady produ-
kujące żelazo i stal, cement oraz petroche-
miczne i rafinerie, przy czym większość 
wspomnianych zysków12 wygenerowano 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, 
Włoszech i Hiszpanii.
 
Za wspomnianymi zyskami stoją trzy pod-
stawowe czynniki:

1. Nadwyżka bezpłatnych uprawnień

W latach 2008–2012 przemysł otrzymał 
znacznie więcej bezpłatnych uprawnień 
do emisji niż faktycznie potrzebował. Mógł 
sprzedawać nadwyżki na rynku, generu-
jąc w tym okresie zysk w wysokości ponad  
8 miliardów euro.

Począwszy od 2013 r. przepisy ETS nieznacz-
ne ograniczyły bezpłatne przydziały upraw-
nień dla przemysłu, a ich nadmiar przestał 
generować tak wysokie zyski w niektórych 
sektorach. Względny niedobór bezpłatnych 
uprawnień do emisji jest większy w przy-
padku rafinerii, a producenci cementu 
wciąż otrzymują ich zbyt wiele.

W ujęciu całościowym jedynie 37% instala-
cji przemysłowych nie otrzymało w latach 
2008–2019 bezpłatnych uprawnień pokry-
wających ich rzeczywistą emisję. Oznacza 
to, że przez wspomniane dziesięć lat pra-
wie dwie trzecie (63%) z instalacji przemy-
słowych nie zapłaciło nawet jednego euro 
za uprawnienia do emisji. W efekcie system 
ETS w najlepszym wypadku nie miał na nie 
wpływu, a w najgorszym przyniósł im zysk. 

2. Tańsze międzynarodowe rekompensaty

Do 2011 r. firmy mogły korzystać z tań-
szych rekompensat międzynarodowych13 
zamiast uprawnień EU ETS w celu pokry-
cia swoich emisji. Rekompensaty te były 
znacznie tańsze niż EUA, więc firmy korzy-
stały z tej możliwości zapewnienia zgodno-
ści, a jednocześnie sprzedawały z zyskiem 
otrzymane darmowe EUA na rynku.

Od 2012 r. limity ilościowe i jakościowe re-
gulują wykorzystanie rekompensat mię-
dzynarodowych w ramach EU ETS regulują 
limity ilościowe i jakościowe. Zmniejszy-
ło to o połowę wykorzystanie tych instru-
mentów w ponad dwukrotnie dłuższym 
okresie, co oznacza, że odnotowano spa-
dek do 500 milionów w latach 2012–2020 
w porównaniu z ponad 1 miliardem w la-
tach 2008–2012.

Pomimo spadku wolumenu zyski z takiej 
wymiany pozostały znaczne dla przemysłu. 
Wprowadzone w 2012 r. przepisy przewidy-
wały, że pomimo wyłączenia formuły sto-
sowania rekompensat międzynarodowych 
z ram EU ETS, niektóre z nich wciąż moż-
na było wymieniać na EUA. W ten sposób 
firmy miały możliwość wymiany tanich re-
kompensat międzynarodowych na droższe 
EUA, co pozwoliło im uzyskać dodatkowe 
zyski. W latach 2008–2012 wykorzystano 
201 milionów uprawnień na konwersje re-
kompensat międzynarodowych, a w okre-
sie 2013–2019 było to około 230 milionów. 
Podsumowując, w wyniku tych zamian 
powstały nieoczekiwane zyski w wysokości  
3 miliardów euro.

Od 2021 r. możliwość ta została usunięta.

3. Zmuszenie klienta końcowego do za-
płaty za darmowe uprawnienia

Wreszcie, przemysł wciąż przenosi (przynaj-
mniej częściowo) teoretyczne koszty na od-
biorców końcowych14, mimo że otrzymuje 
praktycznie wszystkie potrzebne mu upraw-
nienia w ramach bezpłatnych przydziałów15. 
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Ponadto, przy wliczaniu hipotetycznego 
kosztu ETS w swoje ceny przez firmy, ogól-
ne ceny produktów na danym rynku rosną. 
Z tego względu nawet producenci, którzy 
nie przenoszą celowo kosztów, czerpią po-
średnie korzyści ze wzrostu cen produktów.

Podwójne wliczanie kosztów doprowadziło 
w efekcie do niedorzecznej sytuacji, w któ-
rej zarówno podatnicy, jak i klienci (często 
te same osoby) subsydiują zanieczyszcze-
nia przemysłu, a firmy czerpią zyski zamiast 
płacić za swoje emisje. Sytuacja ta dotyczy 
szeregu produktów, w tym cementu, że-

laza, stali, rafinowanej ropy, środków che-
micznych i materiałów budowlanych. 

W latach 2008–2019 energochłonne gałę-
zie przemysłu zyskały w Europie od 26 do 
46 miliardów euro dodatkowych zysków 
poprzez przeniesienie kosztów pozyska-
nych bezpłatnie uprawnień do emisji. Naj-
większe dodatkowe zyski z tego tytułu od-
notowano w przypadku produkcji żelaza 
i stali (12-16 mld euro), a następnie w rafi-
neriach (7-12 mld euro) i cementowniach 
(3-7 mld euro).

Źródło: Carbon Market Watch (2021), The Phantom Leakage - industry windfall profits from Europe’s carbon market 2008-2019 (Ukryta 
ucieczka - nadzwyczajne zyski przemysłu z europejskiego rynku emisji w latach 2008-2019)
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LICENCJA NA TRUCIE

W Fazie 2 (2008–2012) doszło do ogromnej nadpodaży uprawnień w unijnym systemie han-
dlu uprawnieniami do emisji, powstałej wskutek nadmiernie wysokiego limitu, nadmiaru 
uprawnień przyznanych za darmo, rekompensat międzynarodowych oraz spowolnienia 
gospodarczego spowodowanego kryzysem finansowym i związanym z nim spadkiem 
produkcji (a tym samym zanieczyszczeń) w wielu sektorach objętych EU ETS. Podaż EUA 
(z licytacji i bezpłatnych przydziałów) przewyższała popyt (emisje) przez większość Fazy 2 
i Fazy 3, z każdym rokiem zwiększając nadpodaż EUA. Całkowite emisje spadały średnio 
o 75 milionów ton CO2e rocznie w Fazie 3, podczas gdy pułap zmniejszał się o połowę mniej 
(36 milionów ton rocznie). Co więcej, do EU ETS wprowadzono około 1,5 miliarda rekompen-
sat międzynarodowych. Należy pamiętać, że nadpodaż została już nieznacznie ograniczona 
w Fazie 3 poprzez „backloading”, czyli przesunięcie sprzedaży uprawnień w kalendarzu au-
kcji: 900 milionów EUA zostało przeniesionych w latach 2014-2016 do późniejszej sprzedaży 
na aukcjach. Ostatecznie uprawnienia te trafiły do Rezerwy Stabilności Rynkowej.

Źródło: Komisja Europejska (2021), ”Report on the Functioning of the European Carbon Market in 2020” (Raport o funkcjonowaniu euro-
pejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2020 roku)
Vivid Economics (2021), ‘Review of the EU ETS market stability reserve (Przegląd rezerwy stabilności rynkowej EU ETS)’
Komisja Europejska (2021), ”Publication of the total number of allowances in circulation in 2020 for the purposes of the Market Stability 
Reserve under the EU Emissions Trading System established by Directive 2003/87/E (Publikacja łącznej liczby uprawnień w obiegu w 2020 
roku na potrzeby Rezerwy Stabilizacyjnej Rynku stanowiącej część unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego 
dyrektywą 2003/87/WE)”

Na początku Fazy 3, w 2013 r., nadpodaż 
EUA przekroczyła 2 miliardy jednostek. Ze 
względu na takie nasycenie doszło do zała-
mania ceny CO2 w UE do 5–10 euro za tonę. 
Tak niska cena podważyła zaufanie do EU 
ETS jako skutecznego systemu redukcji 
emisji. Podczas gdy popyt na EUA był ela-
styczny i uzależniony od gospodarki oraz in-

nych czynników, podaż była ustalona z góry, 
z limitem określonym z wieloletnim wyprze-
dzeniem. W 2012 r. Komisja Europejska po-
chyliła się nad rozwiązaniami strukturalny-
mi problemu nadpodaży, analizując między 
innymi podniesienie celu redukcji emisji lub 
LRF, anulowanie części uprawnień, rozsze-
rzenie EU ETS na inne sektory, ograniczenie 
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rekompensat międzynarodowych, a także 
mechanizmy ustalania cen, np. ceny mini-
malnej lub rezerwy do zarządzania ceną.

Ostatecznie zdecydowano się na wdroże-
nie Rezerwy Stabilności Rynkowej (MSR) 
– mechanizmu opartego na wolumenie, 
który miał funkcjonować zgodnie z prze-
widywalnymi, obiektywnymi parametra-
mi. W momencie jego wdrożenia w 2018 r. 
zakończył się okres niskiego zaufania i ni-
skich cen emisji CO2.

MSR to mechanizm kontroli podaży, umoż-
liwiający ograniczenie liczby EUA w obie-
gu. Działa w cyklu rocznym. Każdego roku 
Komisja Europejska oblicza „całkowitą licz-
bę uprawnień w obiegu” (TNAC), co w za-
sadzie wskazuje nadpodaż w ramach EU 
ETS. TNAC wskazuje różnicę między licz-
bą uprawnień, które opuściły rynek a licz-
bą uprawnień, które weszły na rynek. Jeśli 
liczba ta jest większa niż 833 mln, określo-
ny procent nadpodaży zostaje przeniesio-
ny do MSR (tzw. wskaźnik poboru 24% do 
2023 r. i 12% od 2024 r.)16. Jak widać na wy-
kresie 6, obecnie nadpodaż znacznie prze-
kracza próg 833 mln. Pandemia COVID-19 
spowodowała ponowny wzrost nadpodaży 
w 2020 r., mimo że do MSR trafiło 397 mln 
uprawnień w okresie między wrześniem 
2019 a sierpniem 2020 r.

Nadwyżki uprawnień na rynku nie są w rę-
kach Komisji Europejskiej ani państw człon-
kowskich. Posiadają je podmioty prywatne, 
które nabyły je na aukcjach, otrzymały w ra-
mach bezpłatnych przydziałów lub pozy-
skały na rynku wtórnym. Komisja nie może 
po prostu „wycofać” tych uprawnień i umie-
ścić ich w rezerwie stabilności rynkowej. 
Dlatego w przypadku wykorzystania MSR 
do ograniczania nadpodaży dochodzi do 
zmniejszenia podaży w przyszłości: upraw-
nienia, które państwa członkowskie zlicyto-
wałyby w nadchodzącym roku nie są licyto-
wane na aukcji, a umieszczane w MSR. Od 
1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. z za-
planowanych aukcji prowadzonych przez 
wszystkie państwa członkowskie przekaza-
no do MSR blisko 380 mln uprawnień.

MSR nie tylko ma pochłaniać nadwyżkę, ale 
według obecnych ram legislacyjnych od 
2023 r. zacznie także usuwać na stałe nad-
miar EUA. Oznacza to, że każdy posiadany 
przydział powyżej wolumenu sprzedanego 
na aukcjach w poprzedzającym roku zosta-
nie automatycznie anulowany. Kiedy wejdzie 
w życie w 2023 r., mechanizm ten będzie od-
grywał ważną rolę w ukróceniu nadpodaży, 
jako że w MSR znajduje się obecnie ponad 
1,9 miliarda uprawnień, a w 2020 r. sprze-
dano na aukcjach wyłącznie 780 milionów 
EUA. W przypadku zastosowania omawia-
nych zmian MSR za zeszły rok doszłoby do 
anulowania ponad miliarda EUA. W 2023 r. 
liczba ta będzie znacznie wyższa, ponieważ 
MSR wyprowadzać będzie nadwyżkę z ryn-
ku EU ETS przez najbliższe dwa lata, a wolu-
meny sprzedaży na aukcjach będą spadały 
wraz z obniżaniem pułapu.

Chociaż obecnie wciąż mamy do czynie-
nia z ogromną nadpodażą uprawnień, MSR 
pomyślano również tak, by odgrywał rolę 
w dotychczas hipotetycznym przypadku, 
w którym liczba EUA w obiegu uznana zo-
stanie za zbyt niską dla funkcjonowania 
rynku i zapewnienia płynności. Przy nad-
podaży niższej niż 400 milionów, decyden-
ci uznają rynek za „zbyt ograniczony”. W ta-
kim przypadku w następnym roku z MSR 
zostałoby wybrane i sprzedane na aukcji 
dodatkowe 100 milionów EUA.

Od wdrożenia w 2018 r. Rezerwa Stabilności 
Rynkowej okazała się skuteczna we wspie-
raniu stabilności cen emisji dwutlenku wę-
gla. Uczestnicy rynku zdają się rozumieć 
jaką rolę odegra MSR w redukcji nadpoda-
ży uprawnień. Należy jednak pamiętać, że 
mechanizm ten zaprojektowano wyłącznie 
w celu uporania się z historyczną nadpo-
dażą, której wchłonięcie zajmie lata. MSR 
nie jest przystosowany do obecnych lub 
przyszłych nadwyżek bądź wstrząsów (ta-
kich jak pandemia COVID-19, spowolnienie 
gospodarcze czy planowane zamknięcia 
elektrowni węglowych).

W wyniku aktualnych krajowych planów 
odejścia od węgla, nadpodaż w latach 
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2021-2030 może wzrosnąć o dodatkowe 2 miliardy EUA17. Jeśli mamy powstrzymać po-
nowny spadek cen CO2 ze względu na tę i inne dodatkowe nadwyżki, MSR będzie wyma-
gać modyfikacji.

Podstawowym sposobem zapobiegnięcia kolejnemu spadkowi cen jest wzmocnienie MSR: 
zwiększenie do 36% wskaźnika przejmowania uprawnień od 2024 r., obniżenie z czasem pro-
gów i automatyczne anulowanie uprawnień przechowywanych w MSR dłużej niż trzy lata.

OCHRONA PRZED UCIECZKĄ EMISJI

Ucieczka emisji jest jednym z największych 
problemów ciążących nad EU ETS od po-
czątku jego istnienia. To hipotetyczna sytu-
acja, w której europejskie firmy konkurujące 
na rynkach globalnych przenoszą produkcję 
i/lub inwestycje (oraz zanieczyszczenia) do 
krajów o mniej rygorystycznej polityce kli-
matycznej lub nieposiadających takiej poli-
tyki. Taki zwrot wydarzeń mógłby w efekcie 
przełożyć się na wyższą emisją gazów cie-
plarnianych. To właśnie widmem ucieczki 
emisji uzasadnia się hojne poziomy bezpłat-
nych uprawnień udostępnianych europej-
skiemu przemysłowi ciężkiemu w nadziei, 
że utrzyma on działalność w UE do momen-
tu przejścia na czyste metody produkcji.

Dowody empiryczne z sektorów przemy-
słowych, takich jak produkcja stali, cemen-
tu i substancji chemicznych, wskazują 
jednak na nieprzystawalność tej teorii do 
świata rzeczywistego18. Wspomniany brak 
dowodów na ucieczkę emisji może wyni-
kać albo ze zbyt niskich cen EUA w prze-
szłości, albo z istniejących mechanizmów 
ochrony przed ucieczką emisji. Badania 
sugerują raczej niską szansę na zmateria-
lizowanie się jej w przyszłości nawet przy 
rosnących cenach emisji dwutlenku węgla.

Pomimo wyraźnych dowodów na brak 
ucieczki emisji z systemu, kwestia ta przy-
ciąga ogromną uwagę świata polityki 
w zakresie kształtowania polityki EU ETS 
(co często podyktowane jest własnym inte-
resem przedstawicieli branżowych). 

Mechanizmy ochrony przed ucieczką emi-
sji mają na celu ochronę podmiotów gene-
rujących znaczne emisje poprzez rzekome 
wyrównanie szans – za pomocą neutralizo-
wania lub rekompensat kosztów emisji dla 
producentów krajowych lub przez narzu-
canie podobnych kosztów na zagranicz-
nych producentów eksportujących do UE. 
Jak jednak wykazano, w pewnych okolicz-
nościach system ochrony przed ucieczką 
emisji podważa podstawową dla EU ETS 
zasadę  „zanieczyszczający płaci”, generuje 
nieoczekiwane zyski dla niektórych branż 
i ogranicza zdolność całego systemu do 
wywierania wpływu na dekarbonizowa-
nie się firm. Ochrona zanieczyszczających 
przed opłatami za zanieczyszczenia osła-
bia zachęty dla przemysłu do przejścia na 
czystsze procesy produkcyjne i do odegra-
nia roli w osiągnięciu europejskich celów 
klimatycznych.

W tym kontekście pojawia się też kwe-
stia równości. Obecnie przemysł ciężki tak 
naprawdę nie płaci za swoje zanieczysz-
czenia, za to w niektórych krajach robi to 
społeczeństwo. Na przykład, w Szwecji obo-
wiązuje podatek węglowy od paliw silni-
kowych i grzewczych, a koncerny przemy-
słowe są zwolnione z krajowych podatków 
węglowych ze względu fakt, że podlegają 
pod EU ETS. Ponadto, Komisja Europejska 
zaproponowała w ramach pakietu Fit For 
55 oddzielny system handlu uprawnienia-
mi do emisji dla transportu i budynków, 
zgodnie z którym gospodarstwa domowe 
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będą zobowiązane płacić za emisje związa-
ne z transportem i ogrzewaniem, podczas 
gdy przemysł nadal byłby z tego zwolniony. 
Przez bezpłatne przydziały obywatele tra-
cą również dochody, które mogłyby zostać 
zainwestowane w tworzenie przyjaźniej-
szego dla środowiska społeczeństwa i go-
spodarki, a jednocześnie przyszłe pokole-
nia obciąża się kosztami  poradzenia sobie 
z katastrofalnymi skutkami klimatycznymi.

Przyjrzyjmy się bliżej trzem kluczowym 
mechanizmom ochrony przed ucieczką 
emisji: bezpłatnym przydziałom uprawnień 
do emisji, pomocy państwowej rekompen-
sującej koszty pośrednie oraz proponowa-
nemu mechanizmowi dostosowywania 
cen na granicach.

BEZPŁATNE PRZYDZIAŁY UPRAWNIEŃ 
DO EMISJI

W ramach systemu handlu uprawnie-
niami do emisji bezpłatne uprawnienia 
do emisji stanowią kluczowy mechanizm 
ochrony przemysłu i transportu lotnicze-
go przed zakładanym, ale nieudowodnio-
nym empirycznie ryzykiem ucieczki emi-
sji. W Fazach 2 i 3 przemysł ciężki otrzymał 
zupełnie bezpłatnie EUA warte około 200 
miliardów euro.

Pomimo faktu, że za domyślny mecha-
nizm w Fazie 4 (2021-2030) przyjęto aukcje 
uprawnień, dla przemysłu sprzedaż EUA 
pozostaje wyjątkiem: ponad 95% emisji 
przemysłowych wciąż objęta jest bezpłat-
nymi uprawnieniami do emisji. Europejski 
Trybunał Obrachunkowy, czyli zewnętrzny 
podmiot realizujący audyty finansowe UE, 
uznał, że bezpłatne przydziały dla sektora 
przemysłowego i transportu lotniczego nie 
miały oparcia w zdolności tych sektorów 
do przeniesienia bezpośrednich kosztów 
ETS19 (tj. ponoszonych przez nie kosztów 
pozyskania EUA) oraz wskazał na potrzebę 
lepszego ukierunkowania przydziału bez-
płatnych uprawnień. Stwierdził także, że 
bezpłatne przydziały zwykle spowalniały 
wręcz wysiłki na rzecz dekarbonizacji.

Nigdzie tendencja ta nie jest bardziej wi-
doczna niż w przypadku rozbieżności mię-
dzy przemysłem ciężkim i transportem lot-
niczym a produkcją elektryczności i ciepła. 
Producenci elektryczności nie otrzymują 
bezpłatnych przydziałów od 2013 r.20. Jak już 
wspomniano, emisje z przemysłu uległy sta-
gnacji w ostatnich dziesięciu latach, a emisje 
transportu lotniczego nadal rosną, pomi-
mo otrzymanych przez nie hojnych dotacji. 
W międzyczasie sektor energetyczny podda-
ny został głębokim i trwałym cięciom emisji.

Omawiane przydziały bezpłatnych upraw-
nień  istotnie zaburzają funkcjonowanie 
systemu EU ETS, w efekcie bowiem pro-
ducent nie ponosi kosztów zewnętrz-
nych zanieczyszczenia CO2 (załamania 
klimatu oraz konsekwencji zanieczyszcze-
nia powietrza dla zdrowia publicznego), 
przez co firmy mogą nieuczciwie maksy-
malizować zyski, przenosząc jednocześnie 
na społeczeństwo koszty generowanych 
zanieczyszczeń.

Rozdając bezpłatne uprawnienia do emisji 
zanieczyszczeń, państwa członkowskie UE 
tracą dodatkowo przychody z aukcji, które 
mogłyby zostać przeznaczone na dalsze 
działania na rzecz klimatu, co w efekcie 
przenosi koszty na inne części społeczeń-
stwa. W latach 2021–2030 planowane jest 
rozdanie kolejnych 6,5 mld uprawnień do 
emisji za darmo. Stanowiłoby to kolejną 
dotację na nieodpłatne zanieczyszczanie 
o wartości ponad 325 mld euro (przy zało-
żeniu ceny EUA wynoszącej 50 euro).

W przypadku przemysłu metoda przydzie-
lania bezpłatnych uprawnień jest skompli-
kowana21 i składa się z dwóch części:

 ■ Wskazania sektorów przemysłowych 
uznanych za zagrożone ucieczką emisji

 ■ Obliczenia liczby uprawnień, które po-
winna otrzymać pojedyncza instalacja 
we wspomnianych sektorach

Lista zagrożonych sektorów (tzw. lista sek-
torów zagrożonych ucieczką emisji) ma 
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być narzędziem umożliwiającym skoncen-
trowanie bezpłatnych przydziałów na sek-
torach faktycznie zagrożonych przez silnie 
zanieczyszczającą konkurencję zagranicz-
ną lub mogących zmienić lokalizację za-
miast wyeliminowania zanieczyszczają-
cych działań. Sektory na liście otrzymują 
100% bezpłatnych uprawnień na poziomie 
odniesienia (co zostało szczegółowo wyja-
śnione poniżej). Jednak nawet sektory spo-
za listy otrzymują 30% darmowych przy-
działów (procent ten powinien spaść do 
zera od 2026 r.).

Mimo że „lista sektorów zagrożonych 
ucieczką emisji” ma pomóc w skoncentro-
waniu wysiłków na sektorach naprawdę 
zagrożonych, w praktyce obejmuje ona 
praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu. 
W Fazie 4 obejmowała sektory reprezen-
tujące 94% emisji przemysłowych w UE, 
co stanowi mizerny spadek względem 
98% podczas Fazy 3.

Kiedy sektor trafi już na listę, poszczegól-
ne instalacje otrzymują 100% bezpłatnych 
uprawnień odpowiednio do emisyjności 
ich produkcji w porównaniu z innymi insta-
lacjami w ramach tego sektora. Wdrożenie 
operacyjne  w tym zakresie odbywa się na 
podstawie tzw. produktowych punktów 
odniesienia (product benchmarks),22 okre-
ślonych jako średnie emisje 10% producen-
tów danego produktu o najniższym pozio-
mie emisji w ramach EU ETS (niezależnie 
od zastosowanej technologii, paliwa lub 
procesu produkcyjnego).

Każda instalacja w danym sektorze otrzy-
muje bezpłatny przydział na poziomie 
punktu odniesienia23. Te o niższym pozio-
mie emisji niż poziom odniesienia otrzymu-
ją w rzeczywistości więcej uprawnień niż 
potrzebują, a podmioty emitujące więcej 
muszą nabyć dodatkowe EUA. Logika stoją-
ca za tym zakłada nagradzanie najbardziej 
wydajnych instalacji przy jednoczesnym za-
chęcaniu opóźnionych pod tym względem 
podmiotów do dogonienia i (oby) przekro-
czenia poziomu odniesienia. Począwszy od 
Fazy 4 poziomy odniesienia będą corocznie 

zaostrzane, ale w tempie tak ślimaczym (od 
0,2 do 1,6%), że prawdopodobnie nie przeło-
żą się na wystarczającą zachętę dla sekto-
rów przemysłowych do redukcji emisji.

Przemysł ciężki dostaje tyle darmowych 
uprawnień, że praktycznie nie musi ku-
pować dodatkowych. W latach 2017, 2018 
i 2019 bezpłatne przydziały pokrywały od-
powiednio 98,8%, 96,8% i 97,5% emisji prze-
mysłu. Wcześniej, aż do 2016 r., wszystkie 
sektory przemysłu otrzymywały razem wię-
cej zezwoleń niż potrzebowały, gromadząc 
w latach 2006-2020 o 966 mln więcej bez-
płatnych uprawnień niż musiały umorzyć.

Określone są jednak limity liczby upraw-
nień, które przemysł może otrzymać bez-
płatnie. W czasie trwania Fazy 3 kwota 
określona na podstawie listy sektorów za-
grożonych ucieczką emisji i wskaźników 
odniesienia zawsze przekraczała ten pułap. 
Dlatego przydział bezpłatnych uprawnień 
wymagał ograniczenia: wszystkim instala-
cjom przemysłowym odejmowano co roku 
określony procent przydziału bezpłatnych 
uprawnień. Ten tak zwany międzysektoro-
wy współczynnik korekcyjny (Cross Sectoral 
Correction Factor; CSCF) osiągnął w 2020 r. 
78% (co oznacza, że wstrzymanych zostało 
22% bezpłatnych przydziałów do emisji).
 
W Fazie 4 sytuacja uległa zmianie: 57% 
wszystkich uprawnień musi pochodzić 
z aukcji, choć 3% wszystkich uprawnień 
może zostać udostępnione bezpłatnie 
sektorom przemysłowym w przypadku 
osiągnięcia limitu bezpłatnych przydzia-
łów. Dlatego też prawdopodobieństwo, że 
CSCF odegra większą rolę wcześniej niż 
w końcowym okresie Fazy 4 jest niskie, 
gdyż suma bezpłatnych przydziałów do 
tego czasu prawdopodobnie nie przekro-
czy wspomnianego limitu.

Transport lotniczy również otrzymuje 
znaczne ilości bezpłatnych uprawnień - zo-
bowiązany jest do zakupu na aukcjach wy-
łącznie 15% potrzebnych uprawnień wzglę-
dem poziomu bazowego emisji. Pozostałe 
85% otrzymuje za darmo.
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POŚREDNIA REKOMPENSATA KOSZTÓW

Oprócz bezpłatnych uprawnień ETS, wiele 
gałęzi przemysłu ciężkiego może otrzymy-
wać wsparcie państwowe. Należą do nich 
sektory o wysokim zużyciu energii elek-
trycznej, takie jak produkcja aluminium, 
przemysł chemiczny, przemysł papierniczy 
i celulozowy, produkcja stali i żelaza, rafine-
rie ropy naftowej, metale nieżelazne i nie-
które tworzywa sztuczne. Omawiana po-
moc państwowa przybiera formę płatności 
gotówkowych ze strony państw członkow-
skich, w których te instalacje są zlokalizowa-
ne. Ma to na celu chronić je przed ryzykiem 
ucieczki emisji związanej z uwzględnie-
niem w rachunku za energię elektryczną 
kosztów własnych dostawców energii.

Wspomniane programy pomocy państwo-
wej są regulowane przez zestaw wytycz-
nych UE, których celem jest ograniczenie 
zakłóceń konkurencyjności między krajami. 
Jednakże, ponieważ państwa członkowskie 
mogą decydować o dotacjach dla przemy-
słu w oparciu o te wytyczne, dochodzi do 
równania w dół: kraje, które nie przyznają 
swoim gałęziom przemysłu subsydiów, ob-
niżają ich konkurencyjność względem pod-
miotów z krajów, które to robią.

Kwoty wypłacane w ramach omawianych 
programów pomocy państwowej ostatnio 
gwałtownie wzrosły, nie tylko ze względu 
na wzrost cen EUA, ale także wdrażanie 
przez coraz więcej krajów, zachęconych 
przez lobby branżowe, własnych progra-
mów pomocy państwowej. W 2018 r. 10 
państw członkowskich (+Wielka Bryta-
nia) wypłaciło nieco ponad 460 mln euro. 
W 2020 r. kwota ta wzrosła trzykrotnie, do 
prawie 1,4 mld euro w 13 państwach człon-
kowskich (+Wielkiej Brytanii)24. Państwa te 
wsparły zanieczyszczające gałęzie przemy-
słu równowartością 8% wszystkich swoich 
przychodów z aukcji w 2019 r., a w 2020 r. 
kwota ta wzrosła do aż 13,7%.

W 2021 r. dwa kolejne państwa członkow-
skie zaczęły redystrybuować pieniądze 
podatników w ramach tego mechani-

zmu (Włochy i Czechy), zwiększając łącz-
ną liczbę do 15 z 27 państw członkowskich, 
uwzględniające 10 największych.

Tak kosztowne programy pomocy pań-
stwowej są zbyt duże i zupełnie niepo-
trzebne. Przeprowadzone dla Komisji Eu-
ropejskiej badanie nie znalazło dowodów 
na ucieczkę emisji ze względu na przeno-
szenie pośrednich kosztów EU ETS z sekto-
ra produkcji energii na przemysł. Niektóre 
z branż kwalifikujących się do takiej po-
mocy państwowej funkcjonują w bardzo 
niezrównoważony sposób zanieczyszcza-
jąc środowisko, na przykład rafinerie ropy 
naftowej i producenci tworzyw sztucznych. 
Co ważne, lista została poszerzona o wyniki 
nieujawnionej oceny jakościowej, co spo-
wodowało dodanie kilku sektorów, które 
wewnętrzni konsultanci Komisji pierwot-
nie uznali za niezasługujące na pomoc.
 
Formuła służąca do obliczania kwot, które 
mogą być wypłacone poszczególnym za-
kładom przemysłowym, również jest zbyt 
szczodra. Założono w niej, że każda fabry-
ka nabywa wyłącznie najbrudniejszą ener-
gię elektryczną możliwą do dostanie w re-
gionie, w którym operuje, a także pomija 
efektywność energetyczną oraz energię 
odnawialną.

Pieniądze rozdawane są praktycznie bez 
ograniczeń. Sformułowanie właściwych 
ram udzielania tej pomocy sprawiłoby, że 
tego rodzaju pomoc publiczna mogłaby 
przynosić pewne korzyści klimatyczne. 
Na przykład, istnieje możliwość narzuce-
nia sektorom otrzymującym wspomnia-
ne środki wsparcia, aby wykorzystywały 
dotację do ograniczenia swoich emisji lub 
zużycia energii.

CBAM JAKO PODATEK OD EMISJI?

Mechanizm dostosowania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla 
nie został jeszcze uruchomiony. Został za-
proponowany w lipcu 2021 r. przez Komi-
sję Europejską i jest obecnie rozpatrywany 
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przez Parlament Europejski i Radę w ra-
mach zwykłej procedury ustawodawczej.

Określany mianem granicznego podatku 
węglowego CBAM wymagałby od impor-
terów towarów produkowanych poza Unią 
Europejską zakupu certyfikatów węglo-
wych w celu rekompensaty emisji wyge-
nerowanych w  procesie produkcji. Cena 
certyfikatów byłaby obliczana w zależności 
od średniej tygodniowej ceny uprawnień 
EU ETS na aukcjach. Importerzy towarów 
musieliby zarejestrować się w organach 
krajowych, indywidualnie lub przez przed-
stawiciela, w celu nabycia certyfikatów 
CBAM. Eksporterzy z UE nie byliby objęci 
tym obowiązkiem. Przychody trafiałyby do 
budżetu UE na spłatę zadłużenia związa-
nego z COVID-19.

Certyfikaty CBAM mają odzwierciedlać 
koszty związane z EU ETS i odpowiadają 
cenie emisji, gdyby towary zostały wypro-
dukowane w ramach systemu. W syste-
mie tym ustala się cenę emisji dwutlenku 
węgla, ale nie stosuje żadnego ogranicze-
nia tych emisji. Ponadto, ponieważ CBAM 
nie jest rynkiem, certyfikatami węglo-
wymi nie można handlować, nie jest też 
możliwe ich gromadzenie i są anulowane 
w momencie umorzenia.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej 
mechanizm dostosowywania cen na grani-
cach z uwzględnieniem emisji CO2 będzie 
wprowadzany stopniowo i początkowo 
stosowany w odniesieniu do wybranych 
sektorów uznanych za obarczone wysokim 
ryzykiem ucieczki emisji: produkcji żela-
za i stali, aluminium, cementu, nawozów 
i wytwarzania energii elektrycznej. Przez 
pierwsze trzy lata importerzy będą zobo-
wiązani wyłącznie do zgłaszania do CBAM 
emisji importowanych dóbr. Płacić za cer-
tyfikaty zaczną dopiero od 2026 r.

Chociaż w ramach CBAM nie przewidziano 
konkretnych ulg, instrument ten umożli-
wia pełne odliczenie kosztu emisji dwu-
tlenku węgla już zapłaconego przez pro-
ducenta spoza UE.

WALORY CBAM-U

Komisja Europejska opracowała CBAM 
jako instrument mający na celu wspar-
cie redukcji emisji w UE, a jednocześnie 
zachęcenie partnerów handlowych do 
większych wysiłków. Prawidłowo wdrożo-
ny CBAM mógłby skutecznie przyczynić 
się do dekarbonizacji przemysłu wewnątrz 
i poza UE. Komisja widzi go również jako 
alternatywę dla środków ochrony przed 
ucieczką emisji istniejących w ramach EU 
ETS, takich jak bezpłatne uprawnienia i re-
kompensaty kosztów pośrednich. Poprzez 
zagwarantowanie, że importerzy zapłacą 
identyczną cenę za emisję dwutlenku wę-
gla jak krajowi producenci podlegający 
pod EU ETS, CBAM ma zapewnić równe 
traktowanie produktów z UE i importowa-
nych z innych kierunków.

Z rynkowego i regulacyjnego punktu widze-
nia obecne środki ochrony przed ucieczką 
emisji  należy uznać za chybione, jako że 
stanowiły praktycznie zerową zachętę dla 
przemysłu europejskiego do przejścia na 
czystsze procesy produkcyjne. Wprowadze-
nie CBAM jako alternatywy mogłoby zatem 
być korzystne dla osiągnięcia redukcji emi-
sji w Europie. Może on wreszcie zagwaran-
tować, że wszystkie branże z dostępem do 
jednolitego rynku UE będą w końcu płacić 
za swoje zanieczyszczenia, jednak wyłącz-
nie w przypadku wdrożenia CBAM w połą-
czeniu z całkowitą eliminacją bezpłatnych 
przydziałów w ramach EU ETS oraz innych 
dotacji państwowych.

Zastąpienie bezpłatnych uprawnień syste-
mem CBAM zwiększyłoby ponadto przy-
chody z aukcji w ramach EU ETS. Według 
szacunków Komisji przychody wzrosłyby 
co roku o średnio 14 miliardów euro. Za-
miast jednak wykorzystywać je do obsługi 
części zadłużenia unijnego programu Fun-
duszu Odbudowy (Next Generation EU), co 
proponuje Komisja Europejska, przychody 
ze sprzedaży certyfikatów CBAM powinny 
być przeznaczone na politykę klimatycz-
ną poza Unią – w szczególności w formie 
międzynarodowego wsparcia finansowe-
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go działań na rzecz klimatu,  mających 
wspierać kraje bardziej narażone na skut-
ki kryzysu klimatycznego w ich wysiłkach 
dekarbonizacyjnych. W jeszcze większym 

stopniu pokazałoby to wagę wymiaru kli-
matycznego CBAM i wysłało silny sygnał 
dyplomatyczny partnerom handlowym.

JAK WYKORZYSTYWANE SĄ ŚRODKI Z ETS?

WYKORZYSTANIE PRZYCHODÓW PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Chociaż głównym celem EU ETS jest ogra-
niczenie emisji, niesie on też dodatkową 
korzyść w postaci znacznych przycho-
dów z licytacji EUA, pomimo że większość 
uprawnień dla przemysłu jest rozdawana 
za darmo. Przychody te stanowią ogromną 
okazję do finansowania działań na rzecz 
klimatu i wspierania społeczeństw w pro-
cesie transformacji klimatycznej.

W latach 2013–2020 EU ETS przyniósł pań-
stwom członkowskim 68 miliardów euro 

przychodów, a ze względu na coraz wyż-
sze ceny emisji CO2 kwota ta szybko rośnie 
mimo obniżania pułapu emisji. W 2020 r. 
przychody wyniosły 19 mld euro, a tylko 
w pierwszej połowie 2021 r. sięgnęły prawie 
14 mld euro. 

Byłyby jednak znacznie wyższe, gdyby nie 
przydziały bezpłatnych uprawnień dla prze-
mysłu i linii lotniczych. Zgodnie z szacun-
kami w latach 2013–2019 utracono w ten 
sposób 54 miliardów euro przychodów.

Źródło: WWF (2021), “Fit for 2030: optimising EU ETS revenues for people and climate (Fit for 2030: optymalizacja przychodów z EU ETS dla 
ludzi i klimatu)”
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Obecnie państwa członkowskie decydują 
o sposobie wykorzystania większości przy-
chodów z aukcji, o ile wspomniane sposo-
by zgodne są z luźnymi wytycznymi zawar-
tymi w dyrektywie EU ETS.

Wytyczne, określają m. in., że 50% przycho-
dów „powinno być” przeznaczonych na 
tzw. działania klimatyczne i transformację 
systemu energetycznego. Słowo „powin-
no” wskazuje, że zalecenie jest niewiążące 
i państwa członkowskie mogą je zigno-
rować, choć muszą złożyć sprawozdanie 
z wykorzystania przychodów. Według ich 
własnych obliczeń rządom krajów udało 
się przekroczyć wspomniane wymagania. 
Komisja Europejska informuje, że w Fazie 3 
(2013-2020) państwa członkowskie spożyt-
kowały około 75% wszystkich przychodów 
z EU ETS na „działania klimatyczne”. Tylko 
niewielka część została wydana na działa-
nia międzynarodowe (3%).

Jednak zgodnie z raportem WWF sie-
dem krajów członkowskich nie stosowało 
się w rzeczywistości do omawianej reko-
mendacji w okresie 2013–2019. Chorwacja, 
Włochy, Słowacja i Rumunia wydały nawet 
mniej niż 20% swoich przychodów z aukcji 
na działania klimatyczne.

Chociaż Dyrektywa ETS zawiera wykaz 
obszarów wydatkowania, które można 
uznać za „cele klimatyczno-energetycz-
ne”, wykaz ten jest niejasny i pełen luk. 
Wydatki określone w unijnym prawodaw-
stwie niekoniecznie jednak ograniczają 
emisje, wzmacniają odporność na skutki 
zmiany klimatu czy promują transforma-
cję w stronę neutralnej klimatycznie Unii 
Europejskiej.

Sprawozdania państw członkowskich 
składane Komisji pokazują, że większość 
przychodów opisanych jako wydatki na 
rzecz klimatu przeznaczona jest oficjal-
nie na promowanie odnawialnych źró-
deł energii i efektywności energetycznej. 
Jest to jednak wątpliwe ze względu na 
małą przejrzystość i bardzo niską jakość 
sprawozdawczości – niektóre kraje pozo-

stawiają większość lub całość formularza 
sprawozdawczego pustą. Uniemożliwia 
to niezależną ocenę, czy każde euro zgło-
szone jako wydatek na rzecz klimatu fak-
tycznie zostało tak wydane. Na przykład, 
niektóre wydatki są ewidentnie sprzeczne 
z etosem działań na rzecz klimatu (mogą 
wręcz utrudniać realizację celów klima-
tycznych). WWF przywołuje tu fakt, że 
Niemcy i Belgia przeznaczyły 7% i 9% swo-
ich przychodów na programy subsydiów 
rekompensujących przemysłowi koszty 
pośrednie, a Polska i Węgry odpowiednio 
11,6 i 25,2 mln ze swoich przychodów z ETS 
na finansowanie systemów ogrzewnictwa 
opartych o paliwa kopalne.

Co więcej, niemożliwe jest stwierdzenie, 
czy wydatki przeznaczone na cele klima-
tyczne były wydatkami dodatkowymi, czy 
też państwa członkowskie wskazały środki 
redystrybuowane w ramach już istnieją-
cych programów jako pochodzące z przy-
chodów z ETS, tylko w celu rozliczenia się 
z wydatkowania 50% na klimat. Idealną 
sytuacją byłoby, gdyby wszystkie przy-
chody z ETS wydatkowane były na nowe 
działania na rzecz klimatu, a wydatki rosły 
wraz ze wzrostem wpływów. Wobec bra-
ku transparentnego procesu alokowania 
środków z EU ETS odpowiedź na to pyta-
nie jest jednak trudna. Co więcej, w kilku 
przypadkach państwa członkowskie same 
wskazują elementy budżetu związane 
z wydatkami na klimat i wskazują je jako 
korzystające z przychodów z ETS pomimo 
braku bezpośredniego związku. Na przy-
kład, trzy państwa członkowskie zgłosiły 
jako realizowane z „wykorzystaniem środ-
ków z ETS” kwoty wyższe niż faktycznie 
osiągnięte przychody: Słowenia wskazała 
wydatki na działania klimatyczne w wy-
sokości 227% jej przychodów z ETS, Cypr – 
220%, a Litwa – 161%.

Transparentna alokacja środków do kon-
kretnych projektów klimatycznych popra-
wiłoby ich efektywność, a zniesienie bez-
płatnego przydziału EUA umożliwiłoby 
znaczne zwiększenie dostępnej  z EU ETS 
puli środków.
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FUNDUSZ INNOWACJI

Założony w 2017 r. Fundusz Innowacji to 
unijny fundusz, który ma na celu wspiera-
nie innowacyjnych technologii niskoemi-
syjnych. Finansowane projekty muszą być 
innowacyjne i znajdować się na zaawanso-
wanym poziomie gotowości technologicz-
nej, tak aby fundusz mógł pomóc we wdro-
żeniu ich na rynek. Możliwość tą stworzono 
myśląc o szczególnie energochłonnych 
branżach (mające doprowadzić do przej-
ścia na mniej emisyjną produkcję), techno-
logii wychwytywania i utylizacji dwutlenku 
węgla (CCU) oraz wychwytywania i skła-
dowania dwutlenku węgla (CCS), a także 
innowacyjnych technologii odnawialnych 
źródeł energii i magazynowania energii.

Na Fundusz Innowacji składają się dwa fi-
lary: projekty na dużą i małą skalę. Projekty 
na małą skalę zdefiniowano jako projekty 
o kosztach kwalifikowalnych poniżej 7,5 mln 
EUR. W tym przypadku możliwe jest skorzy-
stanie z uproszczonych rozwiązań w zakre-
sie składania wniosków, wyboru i określenia 
odpowiednich kosztów. Projekty wielkoska-
lowe wybierane są przy zastosowaniu dwu-
etapowej procedury wnioskowania. Osta-
tecznie za wybór projektów, którym zostaną 
przyznane dotacje, odpowiada Komisja Eu-
ropejska. Przed przyznaniem dotacji KE kon-
sultuje listę wstępnie wybranych projektów 
z państwami członkowskimi.

Projekty wybierane są na podstawie ze-
stawu kryteriów, z których podstawowym 
jest skuteczność w ograniczeniu emi-
sji gazów cieplarnianych w porównaniu 
z istniejącymi technologiami. Pozostałe 
kryteria, od najważniejszego do najmniej 
ważnego, to: stopień innowacyjności, doj-
rzałość projektu, możliwości skalowania 
i efektywność kosztowa.

Fundusz Innowacji pokrywa do 60% do-
datkowych kosztów kapitałowych i opera-
cyjnych w przypadku projektów wielkoska-
lowych i do 60% kosztów kapitałowych 
w przypadku projektów na małą skalę. 
Środki na każdy projekt wypłacane są 

w formie dotacji, a nawet 40% z nich może 
być przyznanych na podstawie określo-
nych wcześniej kamieni milowych przed 
pełnym uruchomieniem projektu.

Pierwszy  nabór na wielkoskalowe projek-
ty dotyczące przełomowych technologii 
z zakresu energii odnawialnej, energo-
chłonnych gałęzi przemysłu, magazyno-
wania energii oraz wychwytywania, wyko-
rzystywania i przechowywania dwutlenku 
węgla ogłoszono w lipcu 2020 r. Budżet 
tego etapu wyniósł 1 mld euro. Pozyska-
no 311 wniosków dotyczących innowa-
cyjnych projektów w dziedzinie czystych 
technologii. Wyniki pierwszego naboru 
zostały opublikowane w listopadzie 2021 
r. Do dofinansowania wybranych zosta-
ło siedem projektów. Obejmują one róż-
ne technologie, od produkcji wodoru po 
jego stosowanie w procesach produkcji 
stali i środków chemicznych, produkcję 
energii odnawialnej oraz wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla w sekto-
rze produkcji cementu. Projekty są zloka-
lizowane w Szwecji, Finlandii, Belgii, Wło-
szech, Hiszpanii i Francji.

Środki zasilające Fundusz Innowacji mają 
pochodzić z aukcji 450 milionów upraw-
nień do emisji w latach 2020-2030, a tak-
że wszelkich niespożytkowanych środków 
pochodzących z rezerwy dla nowych insta-
lacji (New Entrants Reserve, NER300), czyli 
programu, w którym przydzielono 300 mi-
lionów uprawnień na wdrażanie innowa-
cyjnych technologii energii odnawialnej 
oraz wychwytywanie i składowanie CO2. 
Całkowity budżet Funduszu Innowacji za-
leży zatem od ceny emisji dwutlenku węgla 
uzyskanej podczas licytacji przydzielonych 
funduszowi uprawnień ETS. Przy cenie 50 
euro za EUA pula środków dostępnych to 
około 22,5 miliarda euro. W pakiecie Fit for 
55 Komisja Europejska proponuje dodanie 
dodatkowych 50 milionów uprawnień po-
nad te wymienione powyżej.
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FUNDUSZ MODERNIZACJI

Fundusz Modernizacji wspiera 10 państw 
członkowskich o najniższym poziomie do-
chodów (12 według proponowanego kształ-
tu pakietu Fit for 5525) w modernizacji ich 
sektorów energetycznych i poprawie efek-
tywności energetycznej. W związku z tym, 
fundusz określany jest mianem mechani-
zmu solidarnościowego EU ETS. Środki roz-
dysponowywane są pomiędzy wskazane 
państwa członkowskie, przy czym każde-
mu z nich przypisana zostaje część do wy-
dania w granicach kraju. System ma dzia-
łać przez całą Fazę 4 (2021–2030). 

Państwa członkowskie wybierają projekty, 
które chciałyby sfinansować, i przesyłają 
listę do Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego (EBI), Komisji Europejskiej oraz ko-
mitetu składającego się z EBI, KE i państw 
członkowskich (Komitetu Inwestycyjnego). 
Projektom nadawany jest status „inwesty-
cji priorytetowych” lub „inwestycji nieprio-
rytetowych”, o czym decyduje EBI. Inwe-
stycje o znaczeniu priorytetowym dotyczą 
obszarów takich jak energia odnawialna, 
wydajność energetyczna (jeśli nie jest po-
wiązana z wytwarzaniem energii ze stałych 
paliw kopalnych), magazynowanie ener-
gii, modernizacja sieci energetyczne (sieci, 
rurociągów i ciepłownictwa lokalnego) oraz 
sprawiedliwa transformacja w regionach 
gospodarczo zależnych od paliw kopalnych.

Inwestycje priorytetowe można rozpocząć 
natychmiast, a środki zostaną odjęte od 
puli przydzielonej państwu członkowskie-
mu, w którym odbędzie się inwestycja. EBI 

ocenia inwestycje niepriorytetowe w celu 
ustalenia ich zgodności z celami klima-
tycznymi UE i Porozumienia Paryskiego, 
a w przypadku przejścia tej próby zostają 
one poddane pod głosowanie Komitetu In-
westycyjnego. Fundusz Modernizacji może 
pokryć tylko 70% kosztów projektów nie-
priorytetowych.

Co najmniej 70% wszystkich środków 
przypisanych dla każdego państwa człon-
kowskiego musi zostać przeznaczone na 
inwestycje priorytetowe, które mogą być 
sfinansowane w całości z Funduszu Mo-
dernizacyjnego.

Fundusz Modernizacji zasilają środki 
z dwóch źródeł. Jedno to przychody ze 
sprzedaży 2% całkowitej puli uprawnień 
Fazy 4, czyli około 275 mln EUA, dedykowa-
nych na Fundusz Modernizacji26. Drugim 
źródłem jest możliwość transferu dodatko-
wych uprawnień do funduszu przez pań-
stwa członkowskie z dwóch innych źródeł 
EU ETS na łączną liczbę około 365 milio-
nów uprawnień. Nie trafiają one do puli 
ogólnej, tylko są dodawane do przyzna-
nych beneficjentowi środków. W sumie do 
Funduszu Modernizacji trafią przychody 
z aukcji ponad 640 mln uprawnień (32 mld 
euro przy cenie 50 euro za EUA). Przydziały 
środków dla różnych beneficjentów znacz-
nie się różnią – Czechy i Rumunia mają 
prawo do prawie jednej trzeciej całkowi-
tych środków (głównie ze względu na fakt, 
że dodają do swoich udziałów ponad 150 
mln uprawnień z innych źródeł), podczas 
gdy Łotwa może skorzystać wyłącznie 
z 0,6 % Funduszu Modernizacyjnego.
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PODSUMOWANIE

System EU ETS stanowi złożony instrument. Jego celem jest ustalenie ceny zanieczysz-
czeń CO2 z sektorów energetycznego, produkcyjnego i transportu lotniczego (do tego 
najprawdopodobniej sposób. Komisja Europejska zaproponowała w 2021 r. ustanowienie 
oddzielnego systemu ETS dla budynków i transportu. Chociaż możliwe jest powiązanie 
lub połączenie z EU ETS, nie jest to jeszcze oficjalne, ponieważ nie jest nawet przesądzo-
ne, że oddzielny ETS dla transportu i budynków faktycznie powstanie.

W historii EU ETS nie brak niepowodzeń i problemów, ale także sukcesów.

Największe niepowodzenia wynikały głównie z braku dalekowzrocznego podejścia lub 
zbyt hojnych ulg ze względu na postrzeganą potrzebę ochrony sektorów przed rzeczywi-
stymi skutkami EU ETS. 

Od 2008 r. w EU ETS doszło do powstania dużej i niezrównoważonej nadpodaży, po czym 
potrzeba było dziesięciu lat na wdrożenie mechanizmu rozwiązującego ten problem – 
Rezerwy Stabilności Rynkowej (MSR). W tym okresie cena emisji dwutlenku węgla w UE 
spadła do poziomów, które storpedowały starania na rzecz klimatu i zakończyły się utra-
tą dekady, charakteryzującej się niskim zaufaniem do rynku handlu emisjami. Istnieje 
oczywiście więcej źródeł nadpodaży w EU ETS oraz kolejne czające się na horyzoncie. 
Rezerwa Stabilności Rynkowej wymaga wzmocnienia, aby była w stanie sprostać nad-
chodzącym problemom z nadpodażą i zapewnić, że okres szkodliwie niskich cen emisji 
nie powtórzy się.

Mechanizmy mające na celu ochronę przed ucieczką emisji są zbyt hojne, podważając 
zasadę „zanieczyszczający płaci” i poważnie utrudniając funkcjonowanie EU ETS. Widmo 
ryzyka ucieczki emisji od dawna wisi nad EU ETS, przy jednoczesnym braku faktycznej 
ucieczki emisji. To z tego względu energochłonne gałęzie przemysłu do tej pory mogły 
nie płacić za swoje zanieczyszczenia. Zamiast tego przyjęły nieoczekiwane zyski w wyso-
kości około 50 miliardów euro.

W rezultacie ma to katastrofalny wpływ na klimat: emisje przemysłowe spadły o mizerne 
1,3% w latach 2013–2019. Poważnie spowolniło to dekarbonizację wspomnianych sekto-
rów. Ponadto, są one w efekcie całkowicie nieprzygotowane do odegrania roli liderów in-
nowacji w neutralnym dla klimatu świecie. Dalsze przyznawanie darmowych uprawnień 
w czasie kryzysu klimatycznego jest kontrproduktywne i nieetyczne.

Pojawiły się też jednak znaczące sukcesy. Z biegiem lat system EU ETS ewoluował, stając 
się z czasem skuteczniejszym narzędziem do łagodzenia skutków załamania klimatu. 
Rezerwa Stabilności Rynkowej aktywnie zwalcza historyczną nadpodaż, a emisje obję-
tych nią podmiotów spadły o 43% względem 2005 r. W dużej mierze, za ten współczynnik 
odpowiadają redukcję z energetyki, która dekarbonizuje się najszybciej. Poziom emisji 
z produkcji energii elektrycznej i ciepła spadł gwałtownie w ostatnim dziesięcioleciu, 
o prawie 45% od 2011 r.

Ponadto, EU ETS stanowi przykład i źródło informacji dla krajów sąsiadujących oraz in-
nych zainteresowanych wdrożeniem mechanizmu opartego na limitach emisji i handlu 
uprawnieniami. Na przykład, koreański ETS i chiński ETS skorzystały z niektórych do-
świadczeń, ale powtarzają również niektóre z błędów.
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Kluczowe usprawnienia EU ETS niezbędne do wdrożenia w momencie przygotowania 
niniejszej publikacji są następujące:

Ograniczenie limitów emisji 
w celu dostosowania EU ETS 
do celu 1,5 °C wynikającego 
z Porozumienia Paryskiego 
i odnoszący się do historycz-

nej odpowiedzialności, adekwatny udział 
UE w globalnych działaniach na rzecz 
klimatu (-65% całkowitej emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r. i neutralności 
klimatycznej do 2040 r.). Można to osią-
gnąć poprzez jednorazowe zmniejszenie 
limitu o 450 mln EUA w celu dostosowa-
nia go do faktycznych poziomów emisji 
oraz stałego wycofania z rynku zbędnej 
nadwyżki uprawnień do emisji.

Wzmocnienie Rezerwy Sta-
bilności Rynkowej, aby była 
w stanie poradzić sobie rów-
nież z przyszłymi źródłami 
nadpodaży, a nie jak obecnie 

była w 100% obciążona historyczną nad-
podażą.

Inwestowanie 100% przycho-
dów z aukcji EU ETS w finanso-
wanie działań klimatycznych 
i transformacji UE w stronę 
neutralności klimatycznej. 

Przychody z mechanizmu dostosowy-
wania cen na granicach z uwzględnie-
niem emisji CO2 (CBAM) powinny być 
przeznaczone na finansowanie działań 
klimatycznych w najsłabiej rozwiniętych 
krajach, których dotyczy CBAM.

Zniesienie bezpłatnego przy-
działu uprawnień do emisji 
i wykorzystanie CBAM w cha-
rakterze alternatywy dla na-
rzędzi zapobiegania uciecz-
ce emisji w ramach EU ETS. 

Wspomniane dwa mechanizmy ochron-
ne nie mogą się pokrywać, ponieważ 
stanowiłoby to podwójną ochronę i po-
dwójne dotacje, i byłoby niezgodne z za-
sadami WTO.
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PRZYPISY

1 Uwaga: liczby w dokumencie odnoszą się w większości do końca roku 2020, gdy Wielka Brytania była jeszcze człon-
kiem Unii Europejskiej, a instalacje w Wielkiej Brytanii objęte były EU ETS.

2 Kompletna lista sektorów przemysłu i gazów objętych w każdym sektorze zawarta jest w Załączniku I Dyrektywy ETS.
3 Dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) 

i sześciofluorek siarki (SF6) – Załącznik II do Dyrektywy ETS
4 Ucieczki emisji CO2 opisują teoretyczną sytuację, w której europejskie firmy działające międzynarodowo przenosiłyby 

produkcję i/lub inwestycje (oraz zanieczyszczenia) do krajów o mniej rygorystycznej polityce klimatycznej lub bez ta-
kiej polityki. Mogłoby to w teorii skutkować nawet wyższymi emisjami gazów cieplarnianych.

5 Nie uwzględniając transportu lotniczego
6 Jednym z głównych powodów, dla których tak mała liczba państw członkowskich stosuje wyłączenie na podstawie Art. 

10c, jest fakt, że nie można go wykorzystywać do wsparcia elektrowni opalanych węglem.
7 Program NER300 był poprzednikiem Funduszu Innowacji i rozpoczął działanie w 2012 r.
8 Wyjątki omówione są powyżej w ramce dotyczącej wyłączenia na podstawie Art. 10c.
9 Zgodnie z Traktatem o Wspólnocie Energetycznej powinny być one zgodne z Dyrektywą w sprawie dużych obiektów 

energetycznego spalania, ale wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich z energetyką opartą na węglu naruszają obecnie 
obecnie przepisy. Patrz Center for Research on Energy and Clean Air and CEE Bankwatch Network, Comply or Close, 
wrzesień 2021. complianceorclose.org

10 Czarnogóra wprowadziła system opłat za emisję CO2, ale obecnie podlega on aktualizacji od grudnia 2021 r.
11 Należy wziąć pod uwagę, że będziemy stosować konserwatywne szacunki cen w wysokości 50 euro za EUA w okresie 

2021-2030, zgodnie z wartościami zastosowanymi przez Komisję Europejską w ocenie skutków dołączonej do propozy-
cji zmiany EU ETS w ramach Fit for 55 z lipca 2021 r. (patrz strona 35 dokumentu roboczego stanowiącego załącznik do 
wniosku pod tym adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision-eu-ets_with-annex_en_0.pdf)

12 W ekonomii nieoczekiwany zysk to niespodziewany lub nietypowy zysk firm ze względu na niemożliwe do przewidze-
nia sytuacje.

13 Wygenerowanych na podstawie Mechanizmu czystego rozwoju [Clean Development Mechanism (CDM)] i Wspólnych 
wdrożeń [Joint Implementation (JI)].

14 Więcej informacji w Załączniku A do https://carbonmarketwatch.org/publications/additional-profits-of-sectors-and-
-firms-from-the-eu-ets-2008-2019/

15 Należy pamiętać, że nawet w fazie 4 ponad 95% ich emisji objętych będzie bezpłatnymi przydziałami
16 Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej Fit for 55 pobór określony byłby na poziomie 24% do 2030 r.
17 Należy zauważyć, że państwa członkowskie mogą zdecydować się na dobrowolną anulację EUA ze swoich aukcji w od-

powiedzi na wyłączenie mocy wytwórczych energii elektrycznej. Wiąże się to jednak z rezygnacją z przychodów z au-
kcji, więc państwa członkowskie mają silną motywację, by nie korzystać z tego przepisu. Tylko niewielka liczba państw 
członkowskich wskazała, że skorzystają z tego przepisu, w tym Niemcy i Szwecja.

18 Bruegel (2020), ‘A European carbon border tax: much pain, little gain (https://www.bruegel.org/2020/03/a-european-
-carbon-border-tax-much-pain-little-gain/); Dechezleprêtre A, Gennaioli C, Martin R, Muûls M i Stoerk T (2021) Sear-
ching for carbon leaks in multinational companies. Centre for Climate Change Economics and Policy Working Paper 
No. 187 oraz Eugénie Joltreau & Katrin Sommerfeld (2019) Why does emissions trading under the EU Emissions Trading 
System (ETS) not affect firms’ competitiveness? Empirical findings from the literature, Climate Policy, 19:4, 453-471, 
DOI: 10.1080/14693062.2018.1502145

19 Firmy objęte EU ETS podwyższają ceny swoich produktów w celu pokrycia własnych kosztów zakupu uprawnień – na-
zywa się to „przeniesieniem bezpośrednich kosztów ETS”.

20 Z wyjątkiem omówionego wcześniej odstępstwa na podstawie art. 10c.
21 Zasady określające sposób wdrożenia bezpłatnych przydziałów wymienione są pod nagłówkiem „Środki przejściowe 

służące wsparciu niektórych energochłonnych gałęzi przemysłu w przypadku ucieczki emisji” – zasady te obowiązują 
pod różnymi postaciami od ponad 15 lat i pozostaną w mocy przez prawie kolejną dekadę, więc tak naprawdę nie moż-
na ich nazwać przejściowymi. Ponadto, nie wykryto nigdy „przypadku ucieczki emisji”.

22 W niektórych sektorach wdrożenie punktu odniesienia w postaci produktu uznano za zbyt trudne, więc wdrożono 
punkty odniesienia oparte na zużyciu paliwa lub ciepła.

23 W fazie 3 zostało to pomnożone według „historycznego poziomu aktywności”, czyli produkcji historycznej. Zmniejsze-
nie produkcji nie prowadziło do spadku bezpłatnego przydziału, co prowadziło do niedorzecznych zachęt do zmniej-
szenia produkcji. W fazie 4 zostanie to częściowo skorygowane poprzez przybliżenie bezpłatnych przydziałów do fak-
tycznych poziomów produkcji.

24 To znaczna kwota, ale mimo to blednie ona w porównaniu z bezpłatnymi dopłatami w wysokości ponad 360 miliardów 
euro (przy cenie EUA wynoszącej 55 euro) z bezpłatnych przydziałów w latach 2021–2030.

25 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja; Grecja i Polska dodane w ra-
mach propozycji Komisji Europejskiej.

26 W ramach ponownej analizy Fit For 55 Komisja Europejska zaproponowała dodanie kolejnych 2,5% całkowitych wpły-
wów z aukcji do Funduszu Modernizacyjnego – do wykorzystania przez państwa członkowskie o PKB na mieszkańca 
niższym niż 65% średniej UE. W ten sposób Grecja i Portugalia zostaną dodane jako beneficjenci drugiego poziomu 
Funduszu Modernizacyjnego (2,5% dochodów z aukcji), ale nie pierwszego poziomu (2% dochodów z aukcji).
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