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Europejski System Handlu Emisjami, jego 
reforma i prognozowane skutki dla polskiej 
energetyki

Wprowadzenie

Przedstawiony przez Komisję Europejską w styczniu 2008 roku tzw. pakiet energetyczno-
klimatyczny wciąż funkcjonuje w świadomości społecznej jako hasło przywoływane w pol-
skich mediach głównie w kontekście przedstawiania niemal apokaliptycznych wizji upadku 
polskiej gospodarki w wyniku kolejnych nieprzemyślanych decyzji podjętych na szczeblu 
organów unijnych. Jak zwykle w takich przypadkach, poza samym hasłem właściwie jaka-
kolwiek merytoryczna ocena zmian, jakie niesie ze sobą wprowadzenie pakietu, pozostaje 
poza zasięgiem toczącej się debaty, a argumenty zarówno jego przeciwników, jak i zwolen-
ników zdają się w podstawowej mierze oscylować wokół względów politycznych. 

Nie inaczej jest w odniesieniu do europejskiego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych i zmian dokonanych w tym systemie przez będącą jed-
ną z kluczowych części pakietu dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
kwietnia 2009 roku1, która zmieniła dyrektywę z dnia 13 października 2003 roku usta-
nawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie Eu-
ropejskiej2. Nowa dyrektywa, zwana także skrótowo dyrektywą EU ETS, została opub-
likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 5 czerwca 2009 roku i zyskała rangę 
obowiązującego prawa dwadzieścia dni później. Zgodnie ze swoim tytułem została ona 
wprowadzona „w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu 

1* Autorka jest studentką IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dy-
rektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca 
dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz. U. L 140 z 5.6.2009, s. 63–87.

2 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustana-
wiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca 
dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz. U. L 219 z 22.8.2009, s. 1–94.
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uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych”. Przyjęcie dyrektywy ma służyć real-
izacji założeń Rady Europejskiej, które obejmują przeciwdziałanie zmianom klimatyc-
znym m.in. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu 
emisji z 1990 roku (przy czym możliwe jest przyjęcie 30% redukcji, jeżeli uda się zawrzeć 
w tej kwestii odpowiednie porozumienia międzynarodowe) oraz przez zwiększenie 
efektywności energetycznej o 20% w stosunku do prognoz na rok 2020. Dodatkowo 
kładzie się nacisk na utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na Ziemi 
poniżej 2% w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej3. Choć może to wydawać 
się celem czysto abstrakcyjnym, według naukowców wzrost powyżej 2 stopni Celsjusza 
doprowadziłby do wyginięcia ponad ⅓ gatunków na Ziemi, nie wspominając o znacznym 
nasileniu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Realizację tych bez wątpienia ambitnych 
i dalekosiężnych celów uznano za niemożliwą bez fundamentalnych zmian w dotychc-
zas funkcjonującym systemie handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń. Są one 
przede wszystkim nakierowane na uczynienie systemu znacznie bardziej restrykcyjnym, 
ale też bardziej efektywnym.

Choć modyfikacje przewidziane przez dyrektywę obejmą w podstawowej mierze 
okres po roku 2012, już teraz konieczne jest wskazanie implikacji tego aktu prawnego. 
W świetle jego wagi, jak i faktu, że w niedługim czasie Polska stanie przed koniecznością 
jego implementacji do krajowego porządku prawnego, konieczne wydaje się omówienie 
wprowadzonych zmian, jak również ich prognozowanych konsekwencji dla polskiej ener-
getyki. W celu pogłębienia analizy rozważania te zostaną poprzedzone przedstawieniem 
początków i podstawowych założeń systemu handlu emisjami w Unii Europejskiej oraz 
rezultatów pierwszej fazy istnienia systemu, które stanowiły asumpt dla jego reformy. 
Zostaną również przedstawione wątpliwości związane z tegoroczną gruntowną rewizją.

Istota Europejskiego Systemu Handlu Emisjami i jego geneza

Istotą Europejskiego Systemu Handlu Emisjami jest odgórne określenie limitu dopusz-
czalnej emisji zanieczyszczeń dla określonych sektorów gospodarki. Następnie w oparciu 
o przyjęty limit dokonuje się alokacji, czyli przyznania jednostkowych uprawnień do emi-
sji podmiotom uczestniczącym w systemie do wykorzystania w danym okresie. Jest to sy-
stem typu cap-and-trade; podmioty, które dysponują nadwyżką uprawnień, mogą dokonać 
jej zbycia na rzecz instalacji, które posiadają zbyt małą liczbę uprawnień w stosunku do 
potrzeb emisyjnych. System handlu emisjami ma zachęcać do poszukiwania nowych tech-
nologii i źródeł pozyskiwania energii w celu minimalizacji emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Pomysł stworzenia rynku handlu emisjami zanieczyszczeń przypisuje się kanadyjski-
emu ekonomiście J.H. Dalesowi, który wysunął taką propozycję w 1968 roku4. System 

3 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Społeczno-Eko-
nomicznego oraz Komitetu Regionów: „Ograniczenie globalnego ocieplenia do 2 stopni Celsjusza 
w perspektywie roku 2020 i dalszej”, KOM(2007) 2.

4 J. Dyduch, System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce, „Zeszyty Naukowe 
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handlu emisjami wprowadzono po raz pierwszy na szerszą skalę w Stanach Zjednoc-
zonych. Ciekawym zagadnieniem są próby wykorzystania tego instrumentu w Polsce; 
mowa tu o tzw. chorzowskim kloszu, mającym na celu bilansowanie emisji zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego w Chorzowie na podstawie porozumienia, którego stronami 
były z jednej strony m.in. elektrociepłownie, z drugiej zaś władze miasta. Ze względu na 
ograniczenia treściowe niemożliwe jest jednak szersze ujęcie wspomnianej kwestii w nin-
iejszym referacie.

U źródeł Europejskiego Systemu Handlu Emisjami leży natomiast Ramowa Kon-
wencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu zawarta w Rio de Janeiro 
w 1992 roku, a właściwie będący jej protokołem wykonawczym Protokół z Kioto pod-
pisany w 1997 roku. Protokół ten zobowiązywał strony do ograniczenia emisji do at-
mosfery gazów cieplarnianych do 2012 roku o określony procent w stosunku do roku 
odniesienia (dla Polski było to 6% w stosunku do 1988 roku). Artykuł 17 wspomnianego 
protokołu, dotyczący międzynarodowego handlu emisjami, wskazywał jednak wyłącznie 
na możliwość wprowadzenia takiego handlu, a nadto nie precyzował warunków, w jak-
ich miałby on przebiegać. Pozostawiono więc tę kwestię do dalszej deliberacji.

W okresie negocjowania postanowień Protokołu z Kioto instytucje unijne i państwa 
członkowskie, nie mówiąc już o kręgach przemysłowych i środowiskach proekologic-
znych, były nastawione sceptycznie do możliwości wprowadzenia systemu handlu up-
rawnieniami do emisji gazów cieplarnianych5. Fakt ten może obecnie budzić zdziwienie 
i wskazuje na olbrzymią zmianę światopoglądową, jaką przeszła Unia w ostatnich la-
tach. Na tę zmianę miało wpływ wiele czynników, zarówno o charakterze politycznym 
(z których warto wymienić wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Protokołu z Kioto 
w roku 2001), jak i innych (m.in. wzrost świadomości w odniesieniu do immanentnych 
zasad funkcjonowania handlu emisjami). Należy jednak jeszcze raz wyraźnie podkreślić, 
że Protokół z Kioto w żadnym razie nie obligował jego stron do rozwinięcia EU ETS, 
czego zresztą nie mógłby czynić bez szczegółowego określenia zasad rządzących prze-
widywanym systemem handlu emisjami. 

Początkowe założenia systemu i skutki ich stosowania

Kształt systemu handlu emisjami (EU ETS zaczął funkcjonować 1 stycznia 2005 roku na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE) w fazie pilotażowej systemu (2005–2007) okazał się wy-
soce niezadowalający, ponieważ zarówno z przepisów dyrektywy, jak i z ich praktyczne-
go zastosowania wyłoniło się wiele kwestii problemowych skutkujących niską efektyw-
nością systemu. Dość wskazać, iż przewidywana redukcja emisji w latach 2005–2007 była 
określana na około 2%6, natomiast najbardziej niekorzystne rezultaty badań wskazują, że 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 732, s. 36.
5 J. Skjaerseth, J. Wettestad, The Origin, Evolution and Consequences of the EU Emissions Trading 

System, „Global Environmental Politics” 2/2009, p. 101.
6 A.D. Ellerman, P.L. Joskow, The European Union’s Emissions Trading System in perspective, http://

www.pewclimate.org/docUploads/EU-ETS-In-Perspective-Report.pdf, p. 35.
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ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w fazie pilotażowej systemu nie tylko nie 
zmniejszyła się, ale wzrosła o 0,8%7.

Wśród skutków stosowania systemu w I fazie zwraca uwagę zwłaszcza znaczny (o ponad 
50% w czasie kilku dni) spadek cen praw do emisji w II kwartale 2006 roku, który był wynikiem 
błędów w alokacji uprawnień do emisji w pierwszym okresie rozliczeniowym. Do tego 
typu błędów niewątpliwie przyczynił się zdecentralizowany charakter systemu. Właściwe 
organy państw członkowskich miały tendencję do określania zbyt wysokiego pułapu 
przewidywanej emisji dwutlenku węgla, a Komisja limity te akceptowała. Na mocy jej 
wytycznych państwa dysponowały dość znaczną swobodą ustalania limitów emisji w kra-
jowych planach rozdziału uprawnień. Skorzystanie przez nie z tej swobody doprowadziło 
do zafałszowania obrazu sytuacji na rynku emisji. Poza przedsiębiorstwami elektroen-
ergetycznymi (choć to właśnie one otrzymały ponad połowę alokacji), przedsiębiorstwa 
produkcyjne wykazały nadwyżkę uprawnień. W przypadku Polski planowana średnia roc-
zna emisja CO2 na rok 2005 miała wynieść 284,65 mln ton, podczas gdy w rzeczywistości 
wyemitowano wtedy jedynie 203,06 mln ton. W rezultacie Komisja Europejska zmniejszyła 
polski limit emisji na lata 2008–2012 do poziomu 208,5 mln ton wraz z rezerwą dla 
nowych instalacji (a więc o ponad 76 mln ton mniej w stosunku do pułapu przewidz-
ianego w przedstawionym Komisji w 2006 roku krajowym planie rozdziału uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla). W Polsce natychmiast podniosły się głosy oburzenia na 
decyzję Komisji Europejskiej, która pomimo rosnącego popytu na energię elektryczną 
i produkcję przemysłową dokonała drastycznej redukcji kwot emisji. Podniesiono wtedy 
również argument konieczności budowy infrastruktury i stadionów na organizowane 
przez Polskę wespół z Ukrainą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Głosy te 
były w sporej części ekonomicznie uzasadnione, trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że 
Komisja Europejska po prostu wyciągnęła wnioski z wcześniejszego, zawyżonego w sto-
sunku do rzeczywistych potrzeb limitu kwot emisji, tym bardziej, że szacunki przeprow-
adzone w oparciu o krajowe plany rozdziału uprawnień na II fazę stosowania systemu 
(2008–2012) wskazywały na ponowne zawyżenie kwot emisji8. 

Do gwałtownego spadku cen przyczynił się również brak przepisów regulujących 
możliwość zachowania przydziałów między okresami rozliczeniowymi, co powodowało, że 
przy ujawnieniu danych o rzeczywistej emisji ceny mogły spadać niemalże do zera, jeżeli 
okazało się, że nastąpiło poważne przeszacowanie kwot emisyjnych w stosunku do rzeczy-
wistych potrzeb. Pewien wpływ miała tu również niedostateczna przejrzystość systemu9.

Zbyt szczodra alokacja uprawnień dla poszczególnych państw członkowskich jako 
powód nadmiaru uprawnień do emisji na rynku nie stanowiła, rzecz jasna, motywacji do 
działań nakierowanych na redukcję emisji CO2 do atmosfery.

Kolejnym problemem była kwestia wyboru metody alokacji uprawnień. Do tej pory zasadą 
było przyznawanie jednostkowych kwot emisyjnych bezpłatnie przez państwo firmom 
na podstawie historycznych wskaźników emisji (grandfathering), wyraźnie przewidziane 

7 A. Piński, J. Piński, Gazowanie gospodarki, „Wprost” 2007, nr 48, s. 54.
8 M. Ahman, EU Emissions Trading Scheme: contentious issues, http://www.elforsk-marketdesign.net/

images/uploads/2008/EU_Emissions_Trading_Scheme.pdf, p. 1.
9 Ibidem, p. 4.
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przez art. 10 dyrektywy 2003/87/WE w następującym brzmieniu: „Państwa Członkowskie 
rozdzielają przynajmniej 95% przydziałów wolnych od opłat na trzyletni okres 
rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2005 r. Na pięcioletni okres rozpoczynający się  dnia 
1 stycznia 2008 r. Państwa Członkowskie rozdzielają przynajmniej 90% przydziałów 
wolnych od opłat”. W praktyce większość państw decydowała się rozdać wszystkie up-
rawnienia za darmo; w latach 2005–2007 jedynie cztery państwa zdecydowały się w ogóle 
zastosować aukcje, a tylko Dania wykorzystała 5% limit uprawnień emisyjnych przewid-
ziany przez art. 10 na opcjonalną sprzedaż aukcyjną10. Grandfathering zmniejszał opór 
przedsiębiorstw z sektorów objętych systemem wobec wprowadzenia handlu zezwolenia-
mi na emisje, lecz w porównaniu do systemu aukcyjnego cechował się stosunkowo niską 
efektywnością ekonomiczną, nie stanowiąc dostatecznej motywacji do inwestowania 
przez przedsiębiorstwa w technologie niskowęglowe i zaburzając wolny rynek. Ponad-
to rozwiązanie takie faworyzuje instalacje, które wytwarzają najwięcej zanieczyszczeń, 
gdyż przy przyznawaniu uprawnień na nowy okres rozliczeniowy bierze się pod uwagę 
historyczny poziom emisji, a więc instalacje te rozpoczynają kolejny okres z wysokim 
limitem11. Trudno dopatrzyć się w tym zachęty dla nich do inwestowania w czystsze 
technologie wytwarzania energii; co więcej, wspomniany skutek stoi w sprzeczności 
z zasadą „zanieczyszczający płaci” (polluter pays), stanowiącą jeden z fundamentów sys-
temu handlu emisjami.

uzasadnienie ekologiczne

Do kompleksowej rewizji Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przy-
czyniły się też niewątpliwie alarmujące prognozy naukowców co do globalnego ocieplenia 
klimatu w wyniku działalności człowieka. 

Choć większość naukowców uznaje, że efekt cieplarniany jest skutkiem działalności an-
tropogenicznej, trudno nawet i przy tej kwestii mówić o jednomyślności. 

Czwarty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu wskazuje na istnienie 
90% prawdopodobieństwa, że zmiany klimatu na Ziemi (obejmujące m.in. występowanie 
upałów i silnych opadów, wzrost poziomu wód oceanów oraz wzrost globalnej temperatu-
ry) są spowodowane antropogeniczną emisją gazów cieplarnianych. Przeprowadzone ba-
dania empiryczne wskazują ponadto na fakt skorelowania wzrostu średniej temperatury 
ziemskiej w ostatnich pięćdziesięciu latach ze wzrostem poziomu dwutlenku węgla w at-
mosferze. Większość naukowców, nie wykluczając znaczącej roli czynników naturalnych 
w procesie zmian klimatycznych, jest zdania, że „człowiek nie tyle powoduje zmiany kli-
matu, co drastycznie zmienia ich rozmiar”12. 

10 T. Tietenberg, European Union Emissions Trading Scheme, http://www.www.eoearth.org/article/Eu-
ropean_Union_Emissions_Trading_Scheme_(EU_ETS).

11 J.K. Goeree, Ch.A. Holt, K. Palmer, W. Shobe, D. Burtraw, An Experimental Study of Auctions versus 
Grandfathering to Assign Pollution Permits, Washington 2009, p. 13.

12 L. Szczygieł, Powstrzymanie zmian klimatycznych – konieczność czy kosztowne fanaberie?, „Ener-
getyka” 2008, nr 12, s. 803.
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Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, zużycie energii na świecie będzie 
dynamicznie rosło, a zarazem nastąpi dalszy wzrost wykorzystania paliw kopalnych, co 
wiąże się ze zwiększoną emisją gazów cieplarnianych. Temu ogólnemu trendowi nie będzie 
w stanie zagrozić kryzys, choć rzeczywiście można się spodziewać czasowego kilkuprocen-
towego spadku globalnej konsumpcji energii elektrycznej13.

Procesy wytwarzania energii są głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych zarów-
no w Polsce, jak i na świecie, przy czym interesująca jest zależność między używanym do 
tego surowcem a ilością emitowanego dwutlenku węgla, stanowiącego główną substancję 
zanieczyszczającą powstałą w wyniku wytwarzania energii. Najwięcej CO2 emitują elek-
trownie bazujące na węglu, a jednocześnie elektrownie te charakteryzują się stosunko-
wo niewielką sprawnością wytwarzania energii. Wydaje się więc, że przestawienie się na 
wysokowydajne a zarazem niskoemisyjne źródła pozyskiwania energii stanowiłoby duży 
krok naprzód w  walce z globalnym ociepleniem.

Wątpliwości budzi jednak efekt w pełni skutecznego wdrożenia dyrektywy EU ETS; jak 
twierdzi poseł Marcin Libicki, ograniczenie emisji gazów o 20% w Europie oznacza w skali 
światowej ograniczenie emisji jedynie o 2%14 – co jawi się jako nikłe i zupełnie nieproporc-
jonalne do przewidywanych kosztów osiągnięcia takiego ograniczenia. W podobnym tonie 
wypowiada się znany duński klimatolog, wspomniany już Björn Lomborg, przekonując, 
że ogromne nakłady, jakie zamierzają ponieść państwa europejskie dla redukcji emisji, są 
nieracjonalne, bo efekty w skali światowej będą niezauważalne15.

Pomimo wskazanych niejasności społeczeństwa narodowe państw europejskich 
wyrażają głęboki niepokój w kwestii globalnego ocieplenia. Zlecone przez Parlament 
Europejski i Komisję Europejską badania Eurobarometru, które zostały opublikowane 
11 września 2008 roku, pokazują, że według aż 75% ankietowanych z Unii Europejskiej 
i 73% z Polski stanowi ono bardzo poważny problem. Co istotne, 58% obywateli państw 
członkowskich uważa, że Unia Europejska podejmuje zbyt mało działań w celu walki ze 
zmianami klimatycznymi.

Cele i zakres Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji po reformie

Poza wskazanymi wcześniej ogólnymi celami (niedopuszczeniem do poważniejszego 
wzrostu globalnej temperatury, znaczną poprawą efektywności energetycznej i redukcją 
emisji gazów cieplarnianych), zreformowany system handlu emisjami ma na względzie 
wiele innych celów, które zostały wymienione w początkowej, bardzo rozbudowanej czę-
ści dyrektywy 2009/29/WE zawierającej motywy. Wskazują one m.in. na konieczność 

13 M. Rabij, Przez kryzys spadnie zużycie energii elektrycznej, http://www.newsweek.pl/artykuly/sek-
cje/biznes/przez-kryzys-spadnie-zuzycie-energii-elektrycznej,39692,1.

14 Skutki społeczno-ekonomiczne pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski. Dyrektywa w spra-
wie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, Sprawozdanie nr 35/2008, Kancelaria 
Senatu. Przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej, Bruksela 2008, s. 9.

15 B. Lomborg, Więcej ekorozsądku, http://www.polskatimes.pl/forumpolska/poznan/63743,bj-rn-lomborg
-wiecej-ekorozsadku,id,t.html.
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wprowadzenia większego stopnia harmonizacji handlu uprawnieniami do emisji, zwięk-
szenia stopnia jego przewidywalności, rozszerzenia jego zakresu. Motyw 13 przewidu-
je, że liczba uprawnień we Wspólnocie Europejskiej powinna się zmniejszać w sposób 
liniowy corocznie o 1,74%, poczynając od wartości z połowy okresu 2008–2012, co ma 
doprowadzić do łącznej redukcji emisji o co najmniej 20% do 2020 roku. Spadek liczby 
uprawnień ilustruje poniższy diagram.

Redukcja limitów emisji w latach 2013–2020

Źródło: E. Gąsiorowska, J. Piekacz, T. Surma, Polityka energetyczna Unii Europejskiej wobec zmian klimatu, „Polityka 

Energetyczna” 2009, t. 12, z. 1.

Już teraz Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji jest największym tego 
typu systemem na świecie, obejmującym ok. 12 tysięcy instalacji w sektorze energetycz-
nym i innych gałęziach przemysłu w Unii Europejskiej, które odpowiadają za ponad poło-
wę emisji dwutlenku węgla i 40% emisji wszystkich gazów cieplarnianych na jej terenie16. 

Charakter i zasięg proponowanych zmian wskazuje na determinację instytucji unijnych 
w zakresie założonych celów.Bliższa analiza kluczowych modyfikacji przedstawiona w dal-
szej części referatu pozwoli na zbadanie ich zasadności i celowości.

16 Zadania wynikające z nowych regulacji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE 
(dyrektywa EU ETS, decyzja non-ETS), Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do 
Emisji, Warszawa 2008, s. 6.
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Kluczowe dla sektora energetycznego zmiany przewidziane w dyrektywie EU
ETS z 23 kwietnia 2009 roku

 Określenie liczby uprawnień dla całej Unii – odejście od krajowych planów roz-1. 
działu uprawnień (National Allocation Plans)

W myśl art. 1 ust. 9 dyrektywy 2009/29/WE Komisja Europejska zobowiązana jest podać 
do publicznej wiadomości dostosowaną liczbę uprawnień dla całej Wspólnoty do 30 czerw-
ca 2010 roku, obliczoną na podstawie całkowitych liczb uprawnień wydanych lub mających 
być wydane przez państwa członkowskie w myśl decyzji Komisji dotyczących ich krajowych 
planów rozdziału uprawnień na lata 2008–2012. Ustęp 10 precyzuje natomiast sposób, 
w jaki nastąpi dostosowanie liczby uprawnień w całej Europie.

Dyrektywa ustanawia więc jeden unijny limit emisji i jednolite wytyczne dla rozdziału 
uprawnień, rezygnując tym samym z krajowych planów, które do tej pory stanowiły ra-
czej źródło niekończących się sporów niż instrument ułatwiający efektywną alokację kwot 
emisyjnych. 

Zastąpienie bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji obowiązkiem 2. 
ich zakupu na aukcjach

Aukcja jako zasadnicza metoda rozdziału uprawnień

Zgodnie z art. 1 ust. 11 dyrektywy od 2013 roku państwa będą sprzedawać na aukcji wszyst-
kie uprawnienia, które nie są przydzielone jako bezpłatne. Zmiana ta wskazuje na zasad-
niczą woltę instytucji unijnych; jak bowiem należy pamiętać, do tej pory bardzo mocno 
faworyzowano system grandfatheringu. 

W pewnym stopniu przy poszukiwaniu źródeł wprowadzenia systemu aukcyjnego po-
mocna może okazać się analiza motywów nowej dyrektywy, jak również jej przepisów. 
Stanowczo podkreślono w nich wagę równości dostępu do aukcji. Taka regulacja podyk-
towana jest przede wszystkim ideą zapewnienia odpowiedniego dostępu do rynku małym 
podmiotom, który zarówno w praktyce, jak i w przeprowadzanych ekonomicznych bada-
niach symulacyjnych okazał się niewystarczający.

Motyw 15 dyrektywy stanowi, co następuje: „Podstawową zasadą przydziału powinna 
być (…) sprzedaż na aukcji, ponieważ jest to najprostszy system, uważany również po-
wszechnie za najbardziej efektywny ekonomicznie. Rozwiązanie to powinno także wyeli-
minować nadzwyczajne zyski (tzw. windfall profits – przyp. mój) oraz zapewnić nowym 
instalacjom oraz gospodarkom o wyższym niż przeciętne tempie rozwoju takie same wa-
runki konkurencji, jak w przypadku istniejących instalacji”. Jest to najpełniejszy komen-
tarz do motywów leżących u źródeł wprowadzenia systemu aukcyjnego. Przeprowadzone 
badania wskazują, że jedynie system aukcyjny jest w stanie przezwyciężyć niepotrzebne 
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zawikłanie i zniekształcenia będące wynikiem darmowej alokacji uprawnień do emisji17 
i to niezależnie od tego, czy taka alokacja bazuje na historycznych emisjach (grandfat-
hering), czy na wskaźnikach emisyjnych (tzw. benchmarks).

Procentowy rozkład uprawnień do sprzedaży na aukcjach na poszcze-
gólne państwa członkowskie – mechanizm solidarnościowy

Wychodząc z założenia określonego w zdaniu drugim motywu siódmego dyrektywy („Różne 
traktowanie tych samych sektorów gospodarki w poszczególnych państwach członkowskich 
w ramach systemu wspólnotowego jest niewłaściwe z punktu widzenia takich celów jak 
wyeliminowanie zakłóceń konkurencji wewnątrzwspólnotowej i zapewnienie najwyższego 
poziomu efektywności ekonomicznej w procesie transformacji gospodarki wspólnotowej 
w bezpieczną i zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną”), dostrzega się potrzebę wsparcia 
mniej zamożnych państw Unii Europejskiej w dokonywaniu inwestycji celem zmniejszenia 
wydzielania dwutlenku węgla, jak również w wysiłkach nakierowanych na poprawę efektyw-
ności energetycznej. Dyrektywa 2009/29/WE zakłada korzystny dla tych państw procento-
wy rozdział uprawnień do emisji zanieczyszczeń do sprzedaży na aukcjach (art. 10 ust.11 dy-
rektywy EU ETS), wprowadzając klucz podziału 88%/10%/2%, z czego 88% uprawnień, które 
mają zostać sprzedane na aukcji, zostanie rozdzielone między państwa Członkowskie od-
powiednio do udziału ich emisji w zweryfikowanej wartości emisji w Europejskim Systemie 
Handlu Emisjami w 2005 bądź też latach 2005–2007, w zależności od tego, która z wartości 
jest większa; 10% uprawnień zostanie redystrybuowane „w interesie solidarności i wzrostu 
we Wspólnocie” na podstawie kryterium wielkości produktu krajowego brutto przypadają-
cego na mieszkańca, co zwiększy tym samym udziały określonych państw o wartości wska-
zane w załączniku IIa (dla Polski wartość ta wynosi 39%); 2% uprawnień zostanie rozdzielone 
między państwa członkowskie, których emisje gazów cieplarnianych były w 2005 roku niż-
sze od ich emisji w roku bazowym przyjętym w odniesieniu do nich zgodnie z Protokołem 
z Kioto, przy czym sposób podziału określony jest w załączniku IIb (wartość procentowa 
udziału Polski w podziale wynosi 27%). Trzeci próg jest efektem przeforsowania propozycji 
Węgier i dotyczy większości nowych państw członkowskich.

Ponieważ Polska będzie uwzględniona we wszystkich progach procentowych, rozwiąza-
nie to należy ocenić jako bardzo korzystne, gdyż zwiększa ono jej przychody uzyskane ze 
sprzedaży uprawnień na aukcjach.

Przeznaczanie dochodów z aukcji

Komisja Europejska ocenia, że w 2020 roku łączne dochody z aukcji powinny osiągnąć 
pułap około 50 miliardów euro18. Państwa członkowskie samodzielnie określają sposób 

17 F.Chr. Matthes, K. Neuhoff, Auctioning in the European Union Emissions Trading Scheme, Berlin–
Cambridge 2007, s. 64.

18 E. Gąsiorowska, J. Piekacz, T. Surma, Polityka energetyczna Unii Europejskiej wobec zmian klimatu, 
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wykorzystywania dochodów ze sprzedaży uprawnień w drodze licytacji, jednak dyrekty-
wa zaleca, by co najmniej 50% dochodów, w tym wszystkie środki ze sprzedaży kompo-
nentów 10% i 2%, przeznaczyć na projekty w ramach polityki klimatycznej umieszczone 
na liście celów z art. 10 ust. 3 znowelizowanej dyrektywy, z których przykładowo można 
wymienić redukcję emisji gazów cieplarnianych, rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
czy bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2. Przewi-
dziany mechanizm składania w tym zakresie raportów Komisji podkreśla wagę omawia-
nego zagadnienia. Określenie procentowego progu dochodów z aukcji, jakie mają być 
przeznaczone na jeden lub część wymienionych celów ma stanowić dodatkowy instru-
ment kształtowania polityki klimatycznej przez indywidualne działania państw człon-
kowskich.

Przepisy przejściowe dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień 3. 

Jakkolwiek sprzedaż aukcyjna ma stanowić zasadniczą metodę przydzielania upraw-
nień, to jednak dopuszczono od niej liczne wyjątki, które mają złagodzić wprowadzanie 
aukcji dla niektórych sektorów czy instalacji ze względu na ich specyficzne właściwości. 
Wyjątki te są szczególnie ważne dla strony polskiej, w tym także dla polskiego sektora 
energetycznego.

Dyrektywa obliguje Komisję Europejską do przyjęcia w terminie do końca 2012 roku 
zharmonizowanych przepisów wykonawczych dotyczących rozdziału bezpłatnych upraw-
nień do emisji, którego podstawą mają być wspólnotowe wskaźniki emisyjne (benchmarks), 
będące wskaźnikami ex ante. Benchmarki będą wyznaczone dla każdego sektora i podsek-
tora „dla produktów raczej niż dla czynników produkcji”. Punktem wyjścia do ich wyzna-
czenia będą, według art. 1 ust. 12, średnie parametry 10% najbardziej wydajnych instalacji 
we Wspólnocie Europejskiej w latach 2007–2008. 

Zagadnienie benchmarków należy do najbardziej spornych regulacji dyrektywy zmie-
niającej system handlu emisjami – nie jest jasny zarówno sposób realizacji wymogu 10%, 
jak i to, czy zasady dotyczące benchmarków będą stosowane także w stosunku do bez-
płatnych przydziałów na modernizację wytwarzania energii elektrycznej (uregulowanych 
w art. 10c znowelizowanej dyrektywy z 2003 roku). 

Dyrektywa wymienia kilka możliwości derogacji z systemu aukcyjnego, a jednocześnie 
wprost zabrania przydzielania bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do wytwarzania ener-
gii elektrycznej z wyjątkiem kogeneracji o wysokiej sprawności (wytwarzania energii elek-
trycznej w skojarzeniu z energią cieplną) w celu zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego 
popytu na energię cieplną lub chłód, projektów demonstracyjnych w zakresie wychwyty-
wania i składowania CO2, jak i innowacyjnych technologii odnawialnych, „które nie są jesz-
cze ekonomicznie opłacalne” oraz, niezależnie od przejściowego przydziału bezpłatnych 
uprawnień, na modernizację produkcji energii elektrycznej. Ponadto dyrektywa wprost 

„Polityka Energetyczna” 2009, t. 12, z. 1, s. 13.
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zakazuje przyznawania bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do wytwarzania energii elek-
trycznej przez nowe instalacje. 

Bezpłatne uprawnienia przydziela się natomiast, poza wskazanymi już wyżej przypad-
kami, także jeżeli chodzi o sieci ciepłownicze „w celu zaspokojenia ekonomicznie uzasad-
nionego popytu”. Tak jak w przypadku kogeneracji, sieci ciepłownicze mogą otrzymać dar-
mowe uprawnienia, ale ich ilość będzie się stale zmniejszać wraz z upływem lat – w 2013 
ma to być maksymalnie 80% darmowych uprawnień, w 2020 maksymalnie 30%, a w 2027 
nie będzie już tu darmowych uprawnień do podziału. 

Dyrektywa wprowadza także środki mające na celu przeciwdziałanie zjawisku tzw. 
ucieczki emisji (przenoszenia produkcji i emisji poza obszar Unii Europejskiej), które 
potencjalnie może być powodowane wzrostem kosztów produkcji i zwiększonym impor-
tem dóbr z krajów nie objętych unijnym systemem handlu emisjami, grożącym spadkiem 
konkurencyjności części sektorów przemysłowych19. W odniesieniu do sektorów narażo-
nym na zjawisko ucieczki emisji (carbon leakage) przewidziano rozwiązanie dwutorowe: 
jeżeli występuje zagrożenie bezpośrednią ucieczką emisji (co wynika z wysokich kosztów 
związanych z emisją z procesu produkcyjnego), przyznaje się corocznie 100% bezpłatnych 
uprawnień, natomiast w przypadku pośredniej ucieczki emisji (spowodowanej wysokimi 
kosztami energii elektrycznej używanej do procesu produkcyjnego) państwa członkow-
skie mają prawo do finansowego wsparcia sektorów narażonych na wysokie koszty zakupu 
energii elektrycznej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że obie postacie ucieczki emisji mogą 
występować łącznie; w takim przypadku możliwe jest łączne stosowanie środków kom-
pensacyjnych przewidzianych dla obu z nich. 

Dyrektywa EU ETS przewiduje także utworzenie 5% rezerwy uprawnień dla nowych 
instalacji, w tym maksymalnie 600 milionów uprawnień na wsparcie budowy i uruchomie-
nie najwyżej 12 projektów demonstracyjnych w zakresie wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla oraz projektów innowacyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Możliwość przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień na modernizację 4. 
wytwarzania energii elektrycznej

Art. 1 ust. 12 dyrektywy wprowadza wyjątek od sprzedaży uprawnień na aukcjach w od-
niesieniu do podmiotów wytwarzających energię elektryczną, które funkcjonowały w dniu 
31 grudnia 2008 roku lub wobec których przed tą datą wszczęto proces inwestycyjny. Muszą 
one jednak spełnić jeden z trzech warunków. Pierwsze dwa dotyczą niedostatecznego stop-
nia integracji z siecią Unii ds. Koordynacji Przesyłu Energii Elektrycznej w Europie (UCTE) 
i spełniane są przez Litwę, Łotwę, Estonię, Cypr i Maltę, natomiast trzeci warunek wprowa-
dza dwa progi – zależności od jednego paliwa kopalnego większej niż 30% oraz produktu kra-
jowego brutto na mieszkańca wynoszącego mniej niż 50% średniej unijnej (kraje objęte za-
sięgiem tego postanowienia to Polska, Czechy, Węgry, Bułgaria i Rumunia). Pula darmowych 
uprawnień będzie stopniowo zmniejszana (od 70% w roku 2013 do zera w roku 2020). Aby 

19 Wybrane aspekty wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego, Krajowy Administrator Systemu 
Handlu Uprawnieniami do Emisji, Warszawa 2009, s. 16.
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skorzystać z derogacji, państwo członkowskie obowiązane jest przedstawić Komisji Euro-
pejskiej plan restrukturyzacji danego sektora oraz składać coroczne raporty z jego wykona-
nia. Przydziału bezpłatnych uprawnień dokonuje się albo w oparciu o emisje historyczne 
z fazy pilotażowej systemu, albo wskaźniki emisji ważone rodzajem paliwa.

Mechanizm derogacji w sektorze elektroenergetyki ma służyć łagodniejszemu przej-
ściu od grandfatheringu (przewidzianego w dyrektywie z 2003 roku jako podstawowa 
metoda rozdzielania uprawnień,faktycznie wykorzystywana do alokacji niemal 100% 
uprawnień) do systemu aukcyjnego, co jest zmianą bardzo znaczącą i trudną do wpro-
wadzenia w życie od zaraz.

Wyłączenie małych instalacji objętych środkami równoważnymi 5. 

Art. 1 ust. 28 dyrektywy EU ETS dopuszcza wyłączenie z europejskiego systemu handlu emi-
sjami instalacji, które łącznie spełniają trzy warunki: 1) stosowane są wobec nich równoważ-
ne środki prowadzące do ograniczenia emisji; 2) w trzech ostatnich raportach poprzedzają-
cych powiadomienie o wyłączeniu ich roczne emisje (wyłączając emisję z biomasy) wynosiły 
mniej niż 25 000 ton równoważnika dwutlenku węgla; 3) ich moc jest niższa od 35 megawatów.

Prognozowane skutki zmian dla polskiej energetyki  
z uwzględnieniem sytuacji obecnej

szkic obecnej sytuacji energetyki w Polsce1. 

Polska jest potentatem w zakresie wykorzystywania złóż węgla do produkcji energii; jak 
widać na rysunku poniżej, udział węgla w zaspokajaniu potrzeb energetycznych w Polsce 
wynosi aż 92%, podczas gdy na obszarze Unii Europejskiej współczynnik ten kształtuje się 
na poziomie 25%20. 

Udział węgla w produkcji energii w wybranych państwach Unii Europejskiej

Źródło: opracowano na podstawie R. Riedel, Dekarbonizacja…, op. cit.

20 R. Riedel, Dekarbonizacja procesu produkcji energii – czy uda nam się „pogrzebać” źródło glo-
balnego ocieplenia? Projekcje Unii Europejskiej w zakresie przechwytywania i składowania CO2, 
w: Komunalna Polityka Ekoenergetyczna 2008, Rybnik  2008, s. 83–84.
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Na taki stan rzeczy mają wpływ zarówno duże zasoby węgla na terenie naszego kraju, 
jak i słabo rozwinięte alternatywne sektory produkcji energii. 

Wzrost popytu na energię, który niewątpliwie nastąpi, bo przecież trwający kryzys 
ekonomiczny kiedyś się skończy, grozi polskim elektrowniom wręcz zapaścią, zwłaszcza 
jeżeli weźmie się pod uwagę, że szacunkowo wzrost produktu krajowego brutto o 1% 
powoduje w Polsce wzrost zapotrzebowania na prąd o ok. 0,7%, a polskie elektrownie 
już teraz w okresach największego zapotrzebowania na energię używają niemal całej 
swojej mocy (określanej na ok. 33–34 tys. megawatów). Wiąże się to również z wiekiem 
urządzeń w polskim sektorze wytwarzania energii – co czwarty blok energetyczny ma 
ponad 30 lat i wymaga pilnego unowocześnienia. Nie lepiej sytuacja wygląda w przypad-
ku elektrociepłowni.

Konieczność zmian w polskim prawie2. 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na potrzebę dokonania zmian w polskim 
prawie, szczególnie w odniesieniu do ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu upraw-
nieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Transpozycja 
dyrektywy do polskiego porządku prawnego w przypadku znakomitej większości prze-
pisów musi zostać dokonana do końca 2012 roku. Być może, niejako przy okazji wpro-
wadzania zmian, uda się uczynić polskie regulacje energetyczne bardziej przejrzystymi, 
jednak jeżeli działanie ustawodawcy będzie niewystarczająco uważne, może doprowa-
dzić do ich większego zawikłania. 

Innym problemem dającym się zauważyć w kontekście potencjalnych zmian jest kwe-
stia przełożenia wzrostów cen produkcji na ceny energii dla odbiorców chronionych tary-
fami zatwierdzanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zagadnienie to domaga 
się szerszego ujęcia, jednak ze względu na ograniczenia tematyczne nie jest możliwe prze-
prowadzenie jego analizy w niniejszym artykule.

Przewidywane negatywne skutki zmian dla polskiej energetyki3. 

Bolesną konsekwencją silnego uwęglowienia polskiego sektora energetycznego będzie 
silniejsze uderzenie unijnych limitów emisji w polskich przedsiębiorców, którzy praw-
dopodobnie przynajmniej w części zrekompensują sobie dodatkowe koszty (wynikające 
zarówno z konieczności zakupu dodatkowych uprawnień, jak i z wprowadzania inno-
wacji technicznych nakierowanych na minimalizację emisji dwutlenku węgla do atmo-
sfery). Uczynią to przez podniesienie cen energii, co dotknie zarówno konsumentów 
(groźba tzw. ubóstwa energetycznego), jak i stosunkowo energochłonne gałęzie polskiej 
gospodarki (co może doprowadzić do spadku produkcji). Stopień wzrostu kosztów pro-
dukcji energii przy uwzględnieniu kosztów emisji dwutlenku węgla (i przy założeniu, że 
cena jednostkowego uprawnienia do emisji CO2 wynosi 20 euro) został przedstawiony 
na poniższym wykresie.
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Wzrost kosztów produkcji o koszty emisji CO2 przy cenie pozwoleń (EUA21) wynoszącej 20€

Źródło: opracowano na podstawie D. Michalski, Rynek emisji instrumentem walki ze zmianami klimatu, „Wspólnoty Europejskie” 
2008, nr 3, s. 35–45.

Wyraźnie widać, że koszt produkcji rośnie w najwyższym stopniu właśnie w przypadku 
elektrowni opalanych węglem i jest to wzrost ponad dwukrotny, natomiast według Da-
riusza Michalskiego powstanie on i odbije się na cenach energii niezależnie od wybranej 
metody alokacji22. 

W świetle zależności między wzrostem PKB a zwiększeniem zużycia energii jedyną drogą 
dla Polski jako kraju przechodzącego okres intensywnego rozwoju jest instalowanie nowych 
mocy energetycznych23. Nie wydaje się bowiem możliwe jej przełamanie i osiągnięcie tzw. 
zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego. Wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw 
może jednak prowadzić do ich nierentowności, co uniemożliwi, a w każdym razie znacznie 
utrudni zwiększanie mocy energetycznych. Można więc dostrzec przynajmniej kilka kwe-
stii, które potencjalnie mogą generować wysokie koszty, takie jak koszt zakupu brakującej 
ilości uprawnień, koszt instalowania nowych mocy energetycznych w zdywersyfikowanych 
technologiach czy koszt modernizacji przestarzałych urządzeń. Już sam koszt zakupu bra-
kującej liczby uprawnień w latach 2013–2020 (przy deficycie ocenianym na ok. 40 mln Mg 
CO2) może wynieść ok. 4,9 mld zł rocznie (przy cenach zakupu z roku 2007)24.

W tzw. Raporcie 2030, opracowanym dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wska-
zuje się na niebezpieczeństwo wyraźnego spadku stopy wzrostu PKB w wyniku dalszego 
wprowadzania ograniczenia emisji CO2 do atmosfery; szacunki w raporcie wskazują, że 

21 Jedno uprawnienie upoważnia do emisji jednej tony CO2.
22 D. Michalski, Europejski rynek energii elektrycznej po roku 2012 – w kierunku czystej energii, 

„Wspólnoty Europejskie” 2009, nr 1, s. 54.
23 M. Chorowski, Energetyka – koło zamachowe czy pięta achillesowa polskiej gospodarki? http://www.

cire.pl/pdf.php?plik=/pliki/2/kolozamachowe.pdf, s. 2.
24 A. Gajda, K. Melka, Możliwości i zagrożenia w dostosowaniu sektora energetycznego do przyjętych 

przez Polskę zobowiązań i wymogów ekologicznych Unii Europejskiej, „Polityka Energetyczna” 2008, 
t. 1, z. 1, s. 53.
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Polska traci średnio ok. 0,6 punktu procentowego stopy wzrostu PKB rocznie. Raport zawie-
ra generalnie negatywną ocenę polityki energetycznej Unii zawartej w pakiecie klimatyczno

-energetycznym, konstatując, że korzyści z wdrożenia tego pakietu w życie dla energetyki 
będą niezauważalne25.

Nowa dyrektywa w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji 
została oceniona jeszcze bardziej pesymistycznie w przygotowanym dla Kancelarii Senatu 
sprawozdaniu omawiającym rozliczne zagrożenia płynące z implementacji wspomnianej 
dyrektywy, takie jak np. drastyczny wzrost kosztów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw 
energetycznych.

Choć dyrektywa ta przewiduje przyznawanie bezpłatnych uprawnień do emisji sieciom 
ciepłowniczym oraz wysokosprawnej kogeneracji, to jednak wyznaczanie wskaźnika ex ante 
w oparciu o 10% najbardziej wydajnych instalacji utrudnia polskim instalacjom korzystanie 
z tego dobrodziejstwa. Dyrektywa skłania się przy tym ku przyjęciu wskaźnika produkto-
wego. Ponieważ również polskie ciepłownie bazują głównie na węglu, wskaźnik emisji byłby 
w ich przypadku bardzo wysoki w porównaniu do instalacji bazujących np. na gazie, przez 
co otrzymałyby one znacznie mniej bezpłatnych uprawnień. Wzrost cen spowodowany ko-
niecznością zakupu brakujących uprawnień mógłby z kolei spowodować odłączenie części 
odbiorców od sieci i stosowanie przez nich indywidualnych sposobów ogrzewania, pozosta-
jących poza wszelką kontrolą26. Należy zwrócić uwagę, że w omawianym przypadku nie ma 
w tej chwili dobrego rozwiązania, gdyż z powodu braku odpowiedniej infrastruktury fizycz-
nie niemożliwe jest przestawienie się Polski na wytwarzanie energii cieplnej w sposób po-
wszechny przy użyciu gazu. Ponadto, z racji wprowadzenia wskaźników ex ante, niemożliwe 
będzie oparcie przyznawania uprawnień na rzeczywistym poziomie produkcji.

Jak wspomniano wcześniej, w przeciwieństwie do instalacji, które działały pod koniec 
roku 2008 lub których budowa rozpoczęła się przed tą datą i zostały oddane do użytku 
najpóźniej w 2012 roku, wszystkie nowe instalacje w ramach elektroenergetyki będą zobo-
wiązane do zakupu 100% kwot emisyjnych w drodze aukcji – co może spowodować poważ-
ne obniżenie ich konkurencyjności27.

Nie wyjaśniony do tej pory sposób interpretacji wskaźnika średnich parametrów 10% 
najbardziej wydajnych instalacji również uderzyłby w Polskę, gdyby wskaźnik ten przyj-
mowany był w odniesieniu do zbioru wszystkich instalacji, niezależnie od tego, na jakim 
źródle energii bazują, a nie w odniesieniu do poszczególnych surowców. W takim przy-
padku instalacje energetyczne oparte na węglu, jako mniej wydajne, otrzymałyby mniej 
darmowych uprawnień.

Wszystko to prowadzi do konstatacji, że implementacja postanowień dyrektywy 
2009/29/WE, szczególnie zaś tych prowadzących do ograniczania przydzielanych kwot 

25 Raport 2030. Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej stra-
tegii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szcze-
gólności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom 
cen energii elektrycznej, Polski Komitet Energii Elektrycznej i EnergSys, Warszawa 2008.

26 A. Tokarski, J. Janikowski, Dyrektywa ETS – co z uprawnieniami dla elektrociepłowni?, http://www.
cire.pl/pdf.php?plik=/pliki/2/dyrektywaets.pdf, s. 2.

27 D. Michalski, Europejski rynek energii elektrycznej…, op. cit., s. 54.
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emisyjnych, będzie pociągać za sobą koszty sięgające miliardów złotych. Wspomniany już 
Raport 2030 nie pozostawia złudzeń: „W wartościach bezwzględnych polityka klimatyczna 
UE kosztować będzie Polskę około 2 mld zł/a od roku 2010, rosnąc do poziomu 8–12 mld 
zł/a w latach 2020–2030”28.

Przewidywane pozytywne skutki zmian dla polskiej energetyki4. 

Sama konieczność poniesienia wysokich kosztów nie przesądza jeszcze o generalnie nega-
tywnej ocenie reformy europejskiego systemu handlu emisjami, choć bez wątpienia w pol-
skiej opinii publicznej taka właśnie ocena przeważa. 

Dyrektywa 2009/29/WE wymusza na energetyce modernizację i zmianę struktury 
używanych paliw w celu stworzenia optymalnego „mixu energetycznego”, co zmniej-
szyłoby bez wątpienia emisyjność polskiego sektora energetycznego. Przeprowadzone 
zmiany, choć bardzo kosztowne, pozwoliłyby przedsiębiorstwom na wypracowanie nad-
wyżki uprawnień i jej sprzedaż na rynku handlu uprawnieniami. Wśród szans, jakie nie-
sie ze sobą reforma systemu EU ETS, jest także rozwój nowych, bardziej efektywnych29.

Paradoksalnie, silne uwęglowienie gospodarki również może stać się szansą – Polska może 
i powinna mocno zaangażować się w technologie wychwytywania i składowania dwutlenku
węgla (CCS). Już przyznano 180 mln euro z unijnego budżetu na dofinansowanie budowy 
instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w elektrowni w Bełchatowie. 

Choć mówi się o konieczności wpompowywania w polski sektor energetyczny miliardów 
złotych rocznie dla dostosowania go do wymagań unijnych, z analiz Komisji Europejskiej 
wynika, że w dalszej perspektywie koszty wdrożenia pakietu będą mniejsze niż koszty 
rozwoju gospodarczego bez wprowadzania zmian (tzw. business as usual). Może więc kosz-
ty reformy warto ponieść jak najwcześniej, choćby wiązało się to z dużymi trudnościami, 
tym bardziej, że trudności te są w znacznej mierze kompensowane przez rozmaite instru-
menty (głównie możliwości derogacji), o których była mowa wyżej.

Zakończenie

Trudno jest jednoznacznie ocenić zmiany, jakich w europejskim systemie handlu emisjami 
dokona dyrektywa2009/29/WE. Wydaje się, że nie uwzględnia ona w dostatecznej mie-
rze specyfiki sektora energetycznego w poszczególnych państwach członkowskich, choć 
trudno tu zachować obiektywizm w ocenie. Polska jako kraj monokultury węglowej z dość 
znaczną energochłonnością niektórych gałęzi przemysłu, a zarazem kraj nadrabiający za-
późnienia cywilizacyjne, już na starcie musi ponieść koszty wyższe w stosunku do swoich 
możliwości niż rozwinięte gospodarki państw starej Unii. Na pewno nie są tego w sta-
nie w pełni zrekompensować przewidziane w dyrektywie możliwości derogacji z systemu, 

28 Raport 2030…, op. cit.
29 D. Michalski, Europejski rynek energii elektrycznej…, op. cit., s. 55.
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przyznania bezpłatnych uprawnień niektórym instalacjom czy wreszcie korzystny sposób 
rozdzielania uprawnień do emisji.

Wyrażeniu jasnej i kategorycznej oceny nie sprzyja silne upolitycznienie kwestii ener-
getycznych, co nie jest niczym szczególnie dziwnym, zważywszy, że sektor energetyczny 
jest sektorem strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Dodatkowo, w odniesieniu do 
szczebla międzynarodowego, pojawia się tu nad wyraz drażliwa i skomplikowana kwestia 
równości i sprawiedliwości w odniesieniu do nakładania na poszczególne państwa obcią-
żeń, której pogłębioną analizę przeprowadził Olivier Godard30.

Reforma systemu handlu emisjami wymusza natomiast podjęcie w polskim sektorze 
energetycznym działań na szeroką skalę. W wypadku dalszego ignorowania konieczności 
poważnych inwestycji w odnawialne źródła energii, dywersyfikację paliwową i budowę 
nowych mocy wytwórczych, poniesione koszty z dużym prawdopodobieństwem okażą się 
zupełnie bezproduktywne, bo przeznaczone jedynie na doraźne rozwiązywanie kwestii nie-
dostatecznej ilości alokowanych uprawnień emisyjnych. Polski sektor energetyczny będzie 
więc rokrocznie ponosił koszty rzędu miliardów złotych bez żadnej nadziei na zwrócenie 
się tych wydatków w przyszłości. W tej sytuacji absolutnym priorytetem jest przeznaczenie 
środków pieniężnych na przeprowadzenie fundamentalnych zmian w polskiej energetyce. 
Być może więc to, czego nie udało się zrobić kolejnym rządom, stanie się wreszcie możliwe 
dzięki wręcz chóralnie krytykowanej w Polsce dyrektywie, której regulacje posłużą jako silny 
bodziec do zmian – czy skuteczny, pokaże przyszłość.

30 O. Godard, Le risque climatique planétaire et la question de l’équité internationale dans
l’attribution de quotas d’émission échangeables, http://pdc.core.ucl.ac.be/ChLhoist/Files/E2M2_2.pdf, 

passim.


