System Handlu
Emisjami
w okresie post-Kioto

W roku 1992 na Szczycie Ziemi w Rio de
Janeiro ONZ powo∏a∏a do ˝ycia Ramowà
Konwencj´ Narodów Zjednoczonych w sprawie
Zmian Klimatu, którà podpisa∏o ponad 150
krajów. Podpisanie konwencji oznacza∏o
obowiàzek podj´cia dzia∏aƒ, pozwalajàcych
na osiàgni´cie stabilizacji emisji gazów
cieplarnianych w atmosferze na poziomie
zapobiegajàcym trwa∏ym zmianom klimatu
globalnego, przy za∏o˝eniu zrównowa˝onego
rozwoju gospodarczego paƒstw.
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W roku 1997 w Kioto podczas III Konferencji
stron Konwencji wspólnota mi´dzynarodowa
podpisa∏a protokó∏ do konwencji, zobowiàzujàc
si´ do zwi´kszenia wysi∏ków na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Polska ratyﬁkowa∏a konwencj´ w 1994 r., a od
2002 r. jest stronà Protoko∏u z Kioto.
Europejski system handlu gazami cieplarnianymi
funkcjonuje w oparciu o Dyrektyw´ 2003/87/WE.
Dyrektywa ta formu∏uje cele, które powinny byç
osiàgane w oparciu o regulacje przyj´te w krajowych rozporzàdzeniach. W Polsce zasady funkcjonowania tego systemu reguluje Ustawa z dnia
22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do
emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. W ramach Protoko∏u z Kioto Polska zobowiàza∏a si´ do redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2008-2012 o 6% w stosunku do poziomu z roku 1988. W przypadku CO2,
CH4 i N2O bazà dla zobowiàzaƒ Polski jest poziom
emisji z 1988 r., natomiast w przypadku PFCs,
HFCs i SF6 sà to emisje z 1995 r. W latach 20052007 nie obowiàzujà bezpoÊrednio cele emisyjne Protoko∏u z Kioto, jednak˝e na terenie paƒstw
Unii Europejskiej b´dzie wdro˝ony w niektórych
sektorach gospodarki etap wst´pny systemu
handlu emisjami. W tym poczàtkowym okresie
handel emisjami b´dzie dotyczy∏ tylko dwutlenku w´gla. W latach 2008-2012, czyli w okresie
obowiàzywania Protoko∏u z Kioto system handlu
emisjami b´dzie równie˝ obejmowa∏ inne gazy
cieplarniane (CH4, N2O, HFCs, PFCs i SF6).
W ramach Protoko∏u z Kioto, oprócz handlu emisjami przewidziane sà dwa inne mechanizmy,
a mianowicie mechanizm czystego rozwoju
(Clean Development Mechanism – CDM)
– dzia∏ania inwestycyjne realizowane przez
paƒstwa uprawnione w systemie handlu emisjami na terenie paƒstw nieobj´tych protoko∏em

oraz mechanizm wspólnych wdro˝eƒ (Joint Implementation – JI) – dzia∏ania inwestycyjne realizowane na obszarze paƒstw obj´tych
Protoko∏em z Kioto.
W przypadku udzia∏u w systemie handlu emisjami krajów rozwijajàcych si´, kraje te b´dà mieç
prawo do emisji wi´kszej iloÊci gazów cieplarnianych, co b´dzie kompensowane przez wi´kszà
jej redukcj´ w innych regionach. W tej sytuacji na znaczeniu zyskujà mechanizmy wskazane w porozumieniu z Kioto, w szczególnoÊci
CDM i JI, które zw∏aszcza w okresie post-Kioto (po roku 2012) mogà odegraç znaczàcà rol´
w pomocy krajom rozwijajàcym si´ w stosowaniu czystszych technologii czy innych rozwiàzaƒ
dla redukcji emisji gazów cieplarnianych. Potencjalni inwestorzy powinni mieç zapewnionà
kompatybilnoÊç kredytów uzyskanych z mechanizmów JI i CDM z pozwoleniami wydanymi w ramach handlu emisjami i nie powinni byç ograniczani ˝adnymi limitami odnoÊnie zamiany uzyskanego zmniejszenia emisji na pozwolenia na
emisj´.
W Krajowym Planie Rozdzia∏u Uprawnieƒ (KPRU)
wyznaczono ca∏kowità pul´ uprawnieƒ dla
ka˝dego sektora, bioràcego udzia∏ w tym systemie, do rozdzia∏u pomi´dzy poszczególne instalacje sektora w oparciu o ustalone dla danego sektora specyﬁczne zasady. Ca∏kowita
pula uprawnieƒ do rozdzia∏u mi´dzy instalacje uczestniczàce w systemie handlu uprawnieniami do emisji zosta∏a wyznaczona jako
68% Êredniego poziomu emisji CO2 w latach
2005-2007, pozwalajàcego na wype∏nienie przez
nasz kraj wymagaƒ Protoko∏u z Kioto. Prognoz´
potrzeb emisyjnych sektora wyznaczono jako
Êrednià z trzech lat z okresu 1999-2002, po odrzuceniu roku o najni˝szej emisji i skorygowaniu
o przyj´te wskaêniki wzrostu potrzeb emisyjnych
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danego sektora. Zarezerwowano równie˝ pewnà
iloÊç uprawnieƒ dla instalacji nowych. W przypadku wi´kszoÊci sektorów, rozdzia∏u puli bazowej pomi´dzy instalacje dokonano w oparciu o
emisje historyczne (grandfathering), stosujàc
przydzia∏ indywidualny dla poszczególnych instalacji. Ten sposób przydzia∏u zak∏ada przyj´cie
ró˝nej dynamiki produkcji poszczególnych instalacji. W przypadku elektrowni zawodowych, koksowni, przemys∏u cementowego i cukrowniczego zastosowano metody rozdzia∏u uprawnieƒ,
bazujàce na wielkoÊci produkcji, mocy instalacji
lub uwzgl´dniajàce zdolnoÊci produkcyjne.
Je˝eli europejski system handlu emisjami b´dzie
przyj´ty jako podstawowe narz´dzie dla redukcji emisji CO2 w okresie post-Kioto, to powinien
on uwzgl´dniaç jednostkowe wskaêniki emisji
osiàgane w praktyce. Oparcie handlu emisjami na
wskaênikach jednostkowych powinno pozwoliç
na bardziej sprawiedliwe podejÊcie do problemu
i pomóc zapobiegaç nieuczciwym praktykom.
EfektywnoÊç
Europejski program ochrony klimatu b´dzie
wspiera∏ rozwiàzania, pozwalajàce na skojarzone wytwarzanie ciep∏a i energii elektrycznej, wi´ksze wykorzystanie odnawialnych êróde∏
energii (OZE), popraw´ sprawnoÊci u producentów energii oraz bardziej efektywne wykorzystanie energii przez jej odbiorców.
Dla przemys∏u materia∏ów budowlanych wa˝ne
b´dzie opracowanie nowych produktów oraz
udzia∏ w opracowaniu nowych rozwiàzaƒ w budownictwie, które pomogà zmniejszyç straty
ciep∏a z budynków. W Unii Europejskiej 40% emisji CO2 zwiàzane jest z wytwarzaniem energii na
ogrzewanie, tak wi´c potencjalne mo˝liwoÊci
poprawy w tym zakresie nie mogà byç pomijane. Dyrektywa dotyczàca warunków, jakie

26

spe∏niaç muszà budynki pod wzgl´dem cieplnym
(2002/91/EC), jest krokiem w kierunku ograniczenia zu˝ycia energii na ogrzewanie, a tym samym redukcji emisji CO2. Dyrektywa ta obejmuje jak dotychczas jedynie budynki o powierzchni u˝ytkowej powy˝ej 1000 m2. MyÊlàc o okresie post-Kioto, nieuchronna wydaje si´ rewizja tej dyrektywy, rozszerzajàca warunki, jakie
muszà spe∏niç budynki o mniejszej powierzchni,
nieobj´te dotychczas dyrektywà.
SprawiedliwoÊç
Handel emisjami zgodnie z Dyrektywà 2003/87/
WE jest kluczowym narz´dziem dla osiàgni´cia redukcji emisji w przypadku sektorów obj´tych tà
dyrektywà. Jednak˝e wymogi sprawiedliwoÊci
i solidarnoÊci przyj´te przy formu∏owaniu celów emisyjnych wskazujà na koniecznoÊç obj´cia
dzia∏aniami na rzecz ograniczenia emisji innych
sektorów, wy∏àczonych obecnie z systemu. Dla
obni˝enia emisji CO2 z innych sektorów, jak np.
transport, muszà byç jednak opracowane inne mechanizmy, gdy˝ bezkrytyczne rozszerzenie tego
systemu o sektory nieobj´te obecnie dyrektywà
mog∏oby doprowadziç do wypaczeƒ, które zagrozi∏yby funkcjonowaniu ca∏ego systemu.
Transport nie powinien byç traktowany w ten sam
sposób jak energoch∏onny przemys∏, gdy˝ obj´cie
systemem handlu emisjami tego sektora nie
stanowi∏oby dla niego zbyt du˝ego obcià˝enia.
Mog∏oby to natomiast doprowadziç do bardzo niekorzystnych relacji cenowych na rynku handlu pozwoleniami, co w przypadku przemys∏u mineralnego, gdzie istotny udzia∏ w kosztach wytworzenia jednostki produktu stanowi koszt pozwoleƒ
na emisj´ CO2, by∏oby znaczàcym obcià˝eniem.
Na konkurencyjnoÊç przemys∏u mineralnego w Europie mia∏by tak˝e dodatkowy wp∏yw wzrost cen
us∏ug transportowych w przypadku udzia∏u sekto-

ra transportowego w systemie handlu emisjami.
Kluczowà sprawà jest to, w jaki sposób
doprowadziç do globalizacji dzia∏aƒ przeciw
zmianom klimatu i rozszerzyç te dzia∏ania na
ca∏y Êwiat. Czy w Êlady Europy pójdà te kraje ze
spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej, które emitujà
najwi´ksze iloÊci gazów cieplarnianych – Stany
Zjednoczone (ponad 20% emisji Êwiatowej), Chiny (oko∏o 15% emisji Êwiatowej), Indie (ponad
5% emisji Êwiatowej)? JeÊli UE ma przekonaç
inne kraje do podj´cia dzia∏aƒ w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na bazie modelu europejskiego, to musi byç w stanie wykazaç,
˝e wprowadzenie postanowieƒ z Kioto w Europie jest sprawiedliwe dla wszystkich krajów Unii. Wymóg sprawiedliwoÊci jest tym bardziej konieczny, jeÊli wysi∏ki na rzecz ograniczenia emisji majà byç rozszerzone na ca∏y
Êwiat, w którym powszechna jest nierównoÊç
ekonomiczna. Musi to byç zrobione w sposób
∏àczàcy trzy równowa˝ne, zasadnicze czynniki: efektywnoÊç, sprawiedliwoÊç dla wszystkich
uczestników i nieograniczanie konkurencyjnoÊci.
Wszelkie odst´pstwa od zasady równoÊci podanych czynników b´dà zniech´caç inne kraje do naÊladowania. Z ostatnich przes∏anek (10.
Konwencja Klimatyczna w Buenos Aires) wynika, ˝e nie ma gotowoÊci tych krajów do podj´cia
wysi∏ków w kierunku ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych. Stany Zjednoczone odmówi∏y
ratyﬁkacji, argumentujàc decyzj´ hamujàcym
wp∏ywem systemu na wzrost gospodarczy. Chiny nie przystàpi∏y do wspó∏pracy w tej sprawie ze
wzgl´du na stanowisko Stanów Zjednoczonych.
Indie równie˝ przedk∏adajà wzrost gospodarczy
nad cele zwiàzane z ochronà klimatu. Podczas
konwencji pojawia∏y si´ tak˝e opinie ze strony przedstawicieli krajów UE, ˝e kontynuowanie
systemu handlu emisjami po roku 2012 by∏oby

nieuzasadnione bez uczestnictwa w systemie
tych krajów, których udzia∏ w emisji globalnej
jest znaczàcy, a które w chwili obecnej nie widzà
mo˝liwoÊci wspó∏pracy w tej dziedzinie.
W imi´ sprawiedliwoÊci potrzebna mo˝e byç równie˝ renegocjacja europejskiego porozumienia w
sprawie zmniejszenia emisji przez poszczególne
kraje, aby trafniej odzwierciedla∏o ono obecnà
wielkoÊç emisji na jednego mieszkaƒca.

27

