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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

A. System handlu uprawnieniami do emisji 

Polityka ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, zarówno na szczeblu 
wewnętrznym, jak i międzynarodowym jest polityką, którą instytucje europejskie pobudzają 
stale i z uporem, co się przejawia w przeróżnych instrumentach prawnych i gospodarczych 
zatwierdzonych przez te instytucje, z czego najwyższymi normami są art. 3 ust. 2 TUE i jeden 
cały tytuł TFUE.

W 2009 r. UE przyjęła pakiet klimatyczno-energetyczny, aby zrealizować cele wyznaczone 
przez przywódców UE w 2007 r., jakimi są w szczególności zmniejszenie do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu do 1990 r., zwiększenie o 20% udziału energii 
odnawialnej w UE oraz poprawa efektywności energetycznej o 20%.

Ogromne znaczenie ma dyrektywa 2003/87 (wraz z późniejszymi zmianami), która ustanawia 
system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Wraz z wejściem w życie tej 
dyrektywy polityka oparta na środkach w dziedzinie opodatkowania ustępuje miejsca –
chociaż nie zostaje zupełnie wykluczona –, a za bardziej odpowiednie rozwiązanie uznaje się 
utworzenie prawdziwego rynku, w którym negocjacje nad uprawnieniami do emisji będą się 
odbywać nie między państwami, lecz między podmiotami emitującymi gazy cieplarniane. 
Rynek pozwala ograniczyć dopuszczane ilości ogólnych emisji poprzez ograniczenie liczby 
uprawnień do emisji. Przyznawanie uprawnień jest sposobem wprowadzenia w życie zasady 
„kto zanieczyszcza, ten płaci”. Koszty związane z zanieczyszczeniem pokrywa ten, kto je 
spowodował, a nie społeczeństwo, ponieważ niezbędne koszty dostosowania posiadanych 
przydziałów emisji do rzeczywistych emisji pokrywają właśnie przedsiębiorstwa, inwestując 
w mniej zanieczyszczającą technologię lub też zmniejszając produkcję, aby zmieścić się w 
przydziałach. 

Jest oczywiste, że taki mechanizm oparty na wymianie uprawnień do emisji nie przynosi 
korzyści całemu społeczeństwu (państwu, jak dzieje się to w przypadku środków w dziedzinie 
opodatkowania), lecz poszczególnym co bardziej efektywnym przedsiębiorstwom, których 
funkcjonowanie jest wyróżniane i nagradzane przez rynek.

B. Obecna sytuacja i ewentualne rozwiązania 

W związku z tym, aby system działał prawidłowo, potrzebna jest pewna równowaga między 
podażą a popytem na uprawnienia do emisji. Jednym z głównych elementów jest utrzymanie 
odpowiedniej ceny emisji dwutlenku węgla, aby doprowadzić do zmniejszenia emisji poprzez 
inwestowanie w bardziej efektywne technologie, które są istotnym elementem w 
przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Dlatego też mechanizm ten ma podstawowe 
znaczenie dla przemysłowej i energetycznej polityki UE.   

Obecny głęboki kryzys gospodarczy i gwałtowny spadek cen spowodowały nadwyżkę 
uprawnień do emisji i międzynarodowych jednostek w stosunku do wydzielanych emisji. 
Komisja szacuje, że na początku 2012 r. nadwyżka ta wynosiła 955 mln uprawnień. Sytuacja 
może ulec pogorszeniu, jeżeli wziąć pod uwagę nadwyżki oczekiwane w 2013 r., 
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spowodowane tymczasowymi środkami bezpośrednio związanymi z przechodzeniem od dnia 
1 stycznia 2013 r. na 3. etap systemu, który przewiduje tymczasowe, lecz znaczne 
zwiększenie uprawnień do emisji i międzynarodowych jednostek.

Dzięki reformie dyrektywy Komisja Europejska zamierza wyjaśnić zakres swoich uprawnień 
wykonawczych w odniesieniu do zasad dotyczących aukcji uprawnień do emisji. Za pomocą 
proponowanych zmian zamierza się – w drodze wyjątku – zmienić kalendarz aukcji, aby 
dostosować go do rynku uprawnień do emisji. Zmiana ta wpisuje się w ramy reform 
strukturalnych, jakie będą niezbędne w przyszłości, aby uporać się z wyzwaniami, jakie 
postawi system handlu emisjami. 

Ponieważ system handlu emisjami jest rynkiem, ogólnie rzecz biorąc to zasady rynku 
powinny spowodować zazębianie się mechanizmu i prawidłowe funkcjonowanie. Nie można 
jednak kategorycznie wykluczyć interwencji organów publicznych, ponieważ organy 
publiczne i rynek uzupełniają się wzajemnie. Należy zauważyć, że powstanie prawdziwego 
rynku i jego uruchomienie jest sztucznym tworem organów publicznych, które interweniują i 
nadzorują go. A robią to, aby zapewnić przejrzystość i nieprzerwaną redystrybucję. Nie jest to 
szczególną cechą rynku handlu emisjami, lecz stałą innych rynkach papierów wartościowych.      

Z tych samych przyczyn, dla których środki w dziedzinie opodatkowania uległy 
przedawnieniu i zostały zastąpione środkami właściwymi rynkom, interwencje organów 
publicznych należy ograniczyć za pomocą terminów i ścisłych warunków. Nie można w 
wyniku reformy wystawić Komisji Europejskiej czeku in blanco, który umożliwi jej 
wprowadzanie istotnych zmian do właściwych rynkom zasad swobody, ponieważ gdyby tak 
się stało, zniszczone zostałyby same podstawy funkcjonowania systemu, który uległby 
diametralnym zmianom wymagającym innych procedur i całościowej reformy.

Wniosek jest zgodny ze zobowiązaniem do dokonania przeglądu kalendarza aukcji 3. etapu, 
jakie podjęła Komisja w porozumieniu dotyczącym dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej, a jakiego domagał się Parlament w trakcie negocjacji. 

Podsumowując, sprawozdawca popiera wniosek Komisji.

******

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, która jest komisją 
przedmiotowo właściwą, aby zaproponowała Parlamentowi Europejskiemu przyjęcie 
stanowiska w pierwszym czytaniu, zatwierdzając tym samym wniosek Komisji. 


