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Wzmacnianie unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji
W lipcu 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała reformę unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (EU ETS) na lata 2021–2030. Proponowana dyrektywa wprowadza większe
ograniczenia w zakresie emisji gazów cieplarnianych w dążeniu do osiągnięcia unijnych celów w
dziedzinie klimatu na rok 2030, chroniąc jednocześnie sektory energochłonne przed ryzykiem
ucieczki emisji. Głosowanie Parlamentu nad wnioskiem jest przewidziane na drugą sesję lutową.

Kontekst
Unijne ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 wyznaczają cel w postaci 40 % redukcji, w
stosunku do poziomu z 1990 r., emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Cel ten stanowi zarazem
międzynarodowe zobowiązanie UE na mocy porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, które weszło
w życie w listopadzie 2016 r. EU ETS to kluczowe narzędzie unijnej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu.
Ma ono zastosowanie do ponad 11 000 elektrowni i zakładów przemysłowych, które odpowiadają za 45 %
emisji.

Wniosek Komisji Europejskiej
Wniosek Komisji dotyczy 4. etapu EU ETS (2021–2030) i opiera się na trzech zasadniczych elementach.
Ambitniejszy współczynnik liniowy redukcji dla emisji gazów cieplarnianych. Liczba uprawnień do emisji od
2021 r. zmniejszałaby się o 2,2 % rocznie (obecnie jest to 1,74 %), tak aby do 2030 r. doprowadzić do 43 %
redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze objętym EU ETS w porównaniu do poziomu z 2005 r.
Nowe zasady przydziału bezpłatnych uprawnień. Przemysł nadal otrzymywałby bezpłatne uprawnienia w
oparciu o zmienione zasady i kryteria. Najbardziej efektywne przedsiębiorstwa w sektorach, których
międzynarodowa konkurencyjność jest narażona na ucieczkę emisji otrzymywałyby do 100 % wymaganych
uprawnień, chyba że całkowity popyt przekroczy podaż.
Wspieranie innowacji i modernizacji. Nowy fundusz na rzecz innowacji udzielałby finansowego wsparcia
projektom z dziedziny energii odnawialnej, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla i innowacji w
zakresie technologii niskoemisyjnych, natomiast nowy fundusz na rzecz modernizacji wspierałby
modernizację systemów energetycznych w państwach członkowskich o niższych dochodach. Obydwa
fundusze byłyby finansowane ze sprzedaży uprawnień do emisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
(ENVI) ma wyłączne kompetencje w zakresie wniosku jako całości, z wyjątkiem postanowień dotyczących
ucieczki emisji, w przypadku których dzieli kompetencje z Komisją Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
(ITRE). W dniu 13 października 2016 r. zaangażowana komisja ITRE przyjęła swoją opinię. Głosowała ona za
zwiększeniem udziału bezpłatnych uprawnień, aby zaspokoić zapotrzebowanie sektora przemysłowego, co
mogłoby zmniejszyć udział uprawnień sprzedawanych na aukcji. Wystąpiła z propozycją funduszu
sprawiedliwej transformacji, aby sprostać skutkom przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, oraz unijnego
funduszu rekompensującego sektorowi elektrochłonnemu pośrednie koszty emisji. Komisja ENVI przyjęła
swoje sprawozdanie w dniu 15 grudnia 2016 r., po rozpatrzeniu ponad 650 poprawek. Proponuje ona
zmniejszanie liczby uprawnień do emisji o 2,4 % rocznie. Chce także zwiększyć liczbę uprawnień, które można
umieścić w rezerwie stabilności rynkowej, ustanowionej w celu zredukowania nadwyżek uprawnień, i planuje
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anulację 800 mln uprawnień w 2021 r. Zgodnie z opinią ITRE, chciałaby również wzrostu liczby bezpłatnych
uprawnień dla najbardziej efektywnych przedsiębiorstw. Zwiększono by środki funduszu na rzecz innowacji.
W sprawozdaniu znalazły się też postanowienia dotyczące uprawnień do emisji w lotnictwie i transporcie
morskim.
W Radzie ministrowie środowiska dyskutowali nad wnioskiem w dniu 20 czerwca i ponownie w dniu
19 grudnia 2016 r., lecz nie uzgodnili jeszcze ogólnego podejścia, jakie można by było zastosować,
przystępując do negocjacji trójstronnych z Parlamentem.

Pierwsze czytanie: 2015/0148 COD; Komisja
przedmiotowo właściwa: ENVI (zaangażowana komisja –
art. 54 Regulaminu: ITRE) Sprawozdawca: Ian Duncan,
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informacyjną na temat wniosku w serii „Opracowywanie
prawa UE”.
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