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Przegląd systemu EU ETS: „Gotowi na 55” 
14 lipca 2021 r. w ramach pakietu „Gotowi na 55” Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący 
przeglądu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Ma on dostosować system ETS do celu 
określonego w Europejskim prawie o klimacie, jakim jest ograniczenie do 2030 r. emisji netto gazów 
cieplarnianych w UE o 55 % w porównaniu z poziomami z 1990 r. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) odrzucono podczas pierwszej sesji 
plenarnej w czerwcu. Zostało ono jednak zgłoszone na drugą sesję czerwcową, z uwzględnieniem poprawek 
przedstawionych podczas pierwszej sesji czerwcowej. 15 czerwca 2022 r. przedstawiono nowy zestaw 
kompromisowych poprawek mających przełamać impas. 

Kontekst 
System EU ETS został uruchomiony w 2005 r. Obejmuje on 40 % emisji gazów cieplarnianych w UE. 
W ostatnim przeglądzie dyrektywy EU ETS, przyjętym w 2018 r., określono całkowitą liczbę uprawnień do 
emisji na 4. etapie ETS (2021–2030). Jest ona zgodna z poprzednim celem UE w zakresie redukcji emisji (o 
40 % poniżej poziomów z 1990 r. do 2030 r.). 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Wniosek Komisji w sprawie zmiany dyrektywy 2003/87/WE dotyczy trwającego 4. etapu ETS (2021–2030). 
Jego główne elementy to: obniżony pułap i ambitniejszy liniowy współczynnik redukcji (4,2 % rocznie) 
w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych, zmiana zasad przydziału bezpłatnych uprawnień oraz 
sposobu działania rezerwy stabilności rynkowej, rozszerzenie ETS na transport morski, utworzenie 
oddzielnego systemu handlu uprawnieniami w odniesieniu do sektora budowlanego i sektora transportu 
drogowego, zwiększenie funduszu innowacyjnego i funduszu modernizacyjnego, a także nowe przepisy 
dotyczące wykorzystania dochodów z ETS.  
W 2025 r. powstałby odrębny system handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do sektora 
budowlanego i sektora transportu drogowego (ETS II). Ponieważ gazy cieplarniane emitują małe podmioty, 
takie jak gospodarstwa domowe i kierowcy samochodów, regulacjami zostaliby objęci dystrybutorzy paliw. 
Od 2026 r. musieliby oni umarzać uprawnienia na podstawie ilości i intensywności emisji dwutlenku węgla 
paliw dopuszczonych do konsumpcji. Żadne uprawnienia nie byłyby przydzielane bezpłatnie – wszystkie 
sprzedawano by na aukcji. Dzięki równoległemu wnioskowi ustawodawczemu w sprawie Społecznego 
Funduszu Klimatycznego możliwe byłoby przeciwdziałanie pośrednim skutkom społecznym wzrostu cen 
transportu drogowego i paliw grzewczych. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
17 maja 2022 r. komisja ENVI przyjęła swoje sprawozdanie w sprawie wniosku. Proponuje się w nim, aby 
z roku na rok przyspieszać redukcję emisji, a także od 2025 r. wprowadzić system bonus-malus w celu 
nagradzania podmiotów, które osiągają najlepsze wyniki i są najbardziej innowacyjne. Od 2026 r. do ETS 
włączono by spalanie odpadów komunalnych. Podniesiono by też ambicje dotyczące sektora transportu 
morskiego. Jeżeli przed 1 stycznia 2030 r. średnia cena uprawnień w ramach ETS II przekroczy 50 EUR, z 
rezerwy stabilności rynkowej uwolni się 10 mln uprawnień, aby ustabilizować ceny. Budynki prywatne i 
transport prywatny zostaną włączone do ETS II dopiero w 2029 r. Wcześniej Komisja przeprowadzi dogłębną 
ocenę, po czym przedstawi nowy wniosek ustawodawczy.  
Podczas pierwszej sesji plenarnej w czerwcu odrzucono sprawozdanie komisji ENVI – 340 głosami za, przy 
265 głosach przeciw i 34 głosach wstrzymujących się – oraz odesłano je do komisji. 13 czerwca 2022 r. 
komisja ENVI podjęła decyzję o umieszczeniu sprawozdania w porządku obrad drugiej sesji czerwcowej 
oraz o ponownym przedłożeniu zestawu poprawek odpowiadających poprawkom zgłoszonym na 
pierwszej czerwcowej sesji plenarnej. 15 czerwca 2022 r. PPE, S&D i Renew przedstawiły kompromisowe 
poprawki dotyczące liniowego współczynnika redukcji i harmonogramu stopniowego wycofywania 
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bezpłatnych uprawnień w ramach ETS oraz równoczesnego stopniowego wprowadzania mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. 
 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2021/0211(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: ENVI; sprawozdawca: 
Peter Liese (PPE, Niemcy). Więcej informacji można 
znaleźć w briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”. 
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