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Plan prezentacji

• Informacje ogólne o EU ETS

• Akty prawne dotyczące przydziału uprawnień

• Zasady przydziału uprawnień

• Dane liczbowe

• Nowości w 4 okresie



EU ETS - Ogólnie

• 31 państw (UE + Islandia, Lichtenstein i Norwegia)

• Początek w 2005 r.

• CO2, N2O, PFCs

• ≈11,000 instalacji EU ETS (w Polsce ≈ 700)

• Spalanie paliw, produkcja przemysłowa, lotnictwo

• Emisja z EU ETS obejmuje ok. 45% ogólnej emisji GHG w UE



EU ETS - Ogólnie



Przydział uprawnień - ogólnie

I okres
2005-2007

II okres
2008-2012

III okres
2013-2020

IV okres
2021-2030

Bezpłatne przydziały Aukcja + bezpłatne przydziały jako odstępstwo

Stały limit
Malejący limit
(-1,74%/rok)

Malejący limit
(-2,2%/rok)

Limit na poziomie krajowym Limit na poziomie UE

KPRU
wszystkie sektory

KŚW
przemysł i produkcja ciepła + derogacja na energię elektryczną

Metodyka przydziału 
uprawnień określona przez państwa

Zharmonizowana metodyka na poziomie UE

Bezpłatny przydział w oparciu o emisję 
historyczną

Bezpłatny przydział w oparciu o produkcję historyczną i 
benchmarki

Brak korekt przydziału
Korekta przydziału w przypadku 

spadku produkcji 
(-)

Korekta przydziału w 
przypadku zmian produkcji 

(+/-)



1 i 2 okres rozliczeniowy

• Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień na lata 2005-2007

• Rozporządzenie RM z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie prawie przyjęcia kpru

na lata 2005-2007

• Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień na lata 2008-2012

• Rozporządzenie RM z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie prawie przyjęcia kpru na 

lata 2008-2012



1 i 2 okres rozliczeniowy - Polska



1 i 2 okres rozliczeniowy - Cement



Akty prawne - przydział uprawnień

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE z dnia 13 

października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji 

gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 

96/61/WE

• Dyrektywa 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 uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych.

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 

2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia 

efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji 

niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814

1,2 okres

3 okres

4 okres



Akty prawne - przydział uprawnień

• Decyzja Komisji nr 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 

ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego 

przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a 

dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [tzw. CIMs -

Communitywide Implementing Measures]

• zasady przydziału uprawnień

• zasady dostosowania przydziału

instalacje nowe

znaczące zmiany zdolności produkcyjnych

częściowe zaprzestanie działalności

• lista benchmarków + wielkości benchmarków

3 okres rozliczeniowy



Akty prawne - przydział uprawnień

• Decyzja Komisji nr 2010/2/UE z dnia 24 grudnia 2009 r. wykaz sektorów i 

podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji

Decyzja Komisji nr 2011/745/UE z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniająca decyzje 2010/2/UE i 

2011/278/UE w odniesieniu do sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące 

ryzyko ucieczki emisji

Decyzja Komisji nr 2012/498/UE z dnia 17 sierpnia 2012 r. zmieniająca decyzje 2010/2/UE i 

2011/278/UE w odniesieniu do sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące 

ryzyko ucieczki emisji

Decyzja Komisji nr 2014/9/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzje 2010/2/UE i 

2011/278/UE w odniesieniu do sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące 

ryzyko ucieczki emisji

• Decyzja Komisji nr 2014/746/UE z dnia 27 października 2014 r. ustalająca, 

zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz 

sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki 

emisji na lata 2015-2019

3 okres rozliczeniowy c.d.
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Akty prawne - przydział uprawnień

• Decyzja Komisji nr 2013/448/UE z dnia 5 września 2013 r. dotycząca 

krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego 

przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie 

z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

jednolity międzysektorowy współczynnik korygujący

• Decyzja Komisji nr 2013/447/UE z dnia 5 września 2013 r. dotycząca 

standardowego współczynnika wykorzystania zdolności produkcyjnych 

zgodnie z art. 18 ust. 2 decyzji 2011/278/UE 

3 okres rozliczeniowy c.d.



Akty prawne - przydział uprawnień

• Rozporządzenie Delegowane Komisji 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego 

przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a 

dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [tzw. FAR - Free

Allocation Rules]

• zasady monitorowania danych o produkcji

• zasady przydziału uprawnień

instalacje dotychczas działające

instalacje nowe

• lista benchmarków

4 okres rozliczeniowy



Akty prawne - przydział uprawnień

• Decyzja Delegowana Komisji z dnia 15 lutego 2019 r. uzupełniająca 

dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 

wskazania sektorów i podsektorów uznanych za narażone na ryzyko 

ucieczki emisji w okresie 2021–2030 (CLL – Carbon Leakage List)

• Decyzja Komisji w sprawie zasad dostosowania przydziałów w zależności 

od poziomów działalności

• Decyzje w sprawie wielkości benchmarków na lata 2021-2025 / 2026-2030

• Decyzja w sprawie jednolitego współczynnika korygującego

4 okres rozliczeniowy c.d.

no
w

a 
lis

ta
 C

L
p

rz
ed

 k
o

ńc
em

 2
02

0 
r



Akty prawne - przydział uprawnień

• Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 

2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów 

cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 

601/2012 (MRR – Monitoring Reporting Regulation)

• Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 

2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów 

zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (AVR 

– Accreditation Verification Regulation)

4 okres rozliczeniowy c.d.



Akty prawne - przydział uprawnień

• Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych (zmiana ustawy z 9 sierpnia 2019 r.)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca  2017 r. w sprawie wymagań 

dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu 

gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i 

zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania 

historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania 

wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji.

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wymagań w 

zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację 

Polska



Zasady przydziału uprawnień

Art. 10 a Dyrektywy ETS

• Przydział w oparciu o benchmarki produktowe

• Brak przydziału na energię elektryczną i CCS

• Zasady dotyczące ucieczki emisji

• Zasady stosowania współczynników korygujących

• Zasady korekty przydziałów

• Zasady określania maksymalnej puli bezpłatnych uprawnień



Zasady przydziału uprawnień

Decyzja CIMs

• Definicje 

• Zasady gromadzenia danych (w tym dot. weryfikacji)

• Zasady obliczenia przydziału dla instalacji działających oraz nowych

• Zasady korekt przydziału

Rozporządzenie FAR

• Zastępuje CIMs od 1 stycznia 2021 r

• Obowiązuje od 28 lutego 2019 r. 

3 okres

4 okres



Zasady przydziału uprawnień

Przydział uprawnień na poziomie podinstalacji

Przydział dla instalacji = suma przydziałów podinstalacji

przydział wstępny

przydział ostateczny



Podinstalacje

Podział na podinstalacje

Granice podinstalacji niekoniecznie są zgodne z granicami fizycznych 

urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych

PODZIAŁ INSTALACJI 
NA 

PODINSTALACJE

PODZIAŁ PRODUKCJI 
NA 

METODY PRZYDZIAŁU UPRAWNIEŃ ≈



Podinstalacje

Podinstalacja objęta wskaźnikiem emisyjności dla produktów 

czynniki produkcji, produkty i odpowiadające im emisje, które dotyczą 

wytwarzania produktu, dla którego w załączniku 1 ustanowiono wskaźnik 

emisyjności

• 52 benchmarki produktowe

• Tabela 1 – bez zamienności paliwa i energii elektrycznej

• Tabela 2 – z zamiennością paliwa i energii elektrycznej

• 2 benchmarki rezerwowe dotyczące ciepła i paliwa



Podinstalacje

Podinstalacja objęta wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple

• Mierzalne ciepło: wytwarzane i wyprowadzane poza ETS, zużywane w ETS

• PRZYDZIAŁ UPRAWNIEŃ NA CIEPŁO EKSPORTOWANE DO INSTALACJI OBJĘTEJ ETS

OTRZYMUJE ODBIORCA TEGO CIEPŁA!

Podinstalacja objęta wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie

• Niemierzalne ciepło

Podinstalacja wytwarzająca emisje procesowe



Podinstalacje

Podinstalacja sieci ciepłowniczej

czynniki produkcji, produkty i odpowiadające im emisje, które nie są objęte 

zakresem podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności dla produktów i które 

odnoszą się do wytwarzania, wprowadzania z instalacji objętej EU ETS, lub do obu 

tych sytuacji, mierzalnego ciepła, które jest wyprowadzane do celów sieci 

ciepłowniczej

SIEĆ CIEPŁOWNICZA W ROZUMIENIU DEFINICJI OKREŚLONEJ 
W ART. 2 PKT. 4 ROZPORZĄDZENIA FAR!

Nowość w 4 okresie



Podinstalacje

Podział na podinstalacje: Hierarchia podziału

1. Zdefiniowany benchmark produktowy →

→ podinstalacja związana z produktem (BM)

2. Mierzalne ciepło →

→ podinstalacje związane z ciepłem (CL/non-CL/SCiepł)

3. Niemierzalne ciepło →

→ podinstalacje związane z paliwem (CL/non-CL)

4. Pozostałe →

→ podinstalacje związane z emisją (CL/non-CL)



Historyczny poziom działalności

�������� � 	
��� 2005; 2008 	��� 	
��� 2009; 2010

�������� � ś�
��� 2014; 2018

�������� � ś�
��� 2019; 2023

• jedynie lata kalendarzowe, w których instalacja działała przez co najmniej
jeden dzień

• jeżeli podinstalacja działała przez okres krótszy niż dwa lata kalendarzowe w
odpowiednim okresie odniesienia → HAL = poziom działalności za pierwszy
rok kalendarzowy działalności po rozpoczęciu normalnej działalności

• jeżeli podinstalacja działała przez okres krótszy niż rok w odpowiednim
okresie odniesienia → HAL = 0



Wskaźnik ucieczki emisji

rok Domyślnie non-CL Sieć ciepłownicza Sektory CL
2013 80% - 100%

2014 73% - 100%

2015 66% - 100%

2016 59% - 100%

2017 51% - 100%

2018 44% - 100%

2019 37% - 100%

2020 30% - 100%

2021 30% 30% 100%

2022 30% 30% 100%

2023 30% 30% 100%

2024 30% 30% 100%

2025 30% 30% 100%

2026 30% 30% 100%

2027 22,5% 30% 100%

2028 15% 30% 100%

2029 7,5% 30% 100%

2030 0% 30% 100%



Benchmarki

• W FAR lista BM bez zmian

• 2 x zmienią się wielkości BM → 2021-2025 / 2026-2030

• Stopy Redukcji BM w oparciu o dane z KŚW

!"����� � !"����� · 1 $ 15 · %&'
������

!"����� � !"����� · 1 $ 20 · %&'
������



Benchmarki

Obecne BM opracowano w oparciu o lata 2007-2008

%&'
������ - porównanie danych 2007-2008 z 2016-2017

%&'
������ - porównanie danych 2007-2008 z 2021-2022

minimalna Stopa Redukcji → 0,2% rocznie

maksymalna Stopa Redukcji → 1,6 % rocznie

Wyjątki:

ciekły metal %&'
������ = 0,2 %

związki aromatyczne, wodór, gaz syntezowy jak prod.
rafineryjne



Benchmarki

Zakres korekty benchmarków

!"().+.,
����� � 0,766 �0� &⁄

!"().+.,
����� � 2�	0,743	�2	0,5822 �0� &⁄

!"().+.,
����� � 2�	0,7354	�2	0,5209 �0� &⁄



Współczynniki korekty

Cross Sectoral Correction Factor

Jednolity Międzysektorowy Współczynnik Korygujący

Gdy „zapotrzebowanie” na bezpłatne uprawnienia większe niż 

pula dostępnych bezpłatnych uprawnień 

Możliwość zasilenia puli dostępnych bezpłatnych uprawnień

do 3% całkowitej liczby uprawnień

Cel: wyeliminowanie współczynnika CSCF

w 4 okresie



Przydział uprawnień podsumowanie

POZIOM

DZIAŁALNOŚCI

POZIOM

DZIAŁALNOŚCI
BENCHMARKBENCHMARK CLCL CFCF

2013-2020
NA BAZIE LAT

2005-2010
NA BAZIE LAT

2005-2010
NA BAZIE LAT

2007-2008
NA BAZIE LAT

2007-2008

100%
LUB

80% DO 30%

100%
LUB

80% DO 30%

LF (1,74%)
LUB

CSCF

LF (1,74%)
LUB

CSCF

NA BAZIE LAT

2014-2018
NA BAZIE LAT

2014-2018
2021-2025 NA BAZIE LAT

2016-2017
NA BAZIE LAT

2016-2017
LF (2,2%)

CSCF 
OPCJONALNIE

LF (2,2%)

CSCF 
OPCJONALNIE

NA BAZIE LAT

2019-2023
NA BAZIE LAT

2019-2023
2026-2030

NA BAZIE LAT

2021-2022
NA BAZIE LAT

2021-2022

100%
LUB

30%

100%
LUB

30%

100%
LUB

30% DO 0%
30% NA CIEPŁO

100%
LUB

30% DO 0%
30% NA CIEPŁO



Przydział bezpłatnych uprawnień



Przydział bezpłatnych uprawnień



Emisyjność produkcji cementu w ETS



Przydział bezpłatnych uprawnień



Przydział bezpłatnych uprawnień



Wybrane nowości w 4 okresie

• Rezygnacja ze „zmiany zdolności produkcyjnej”

• Nowa definicja „instalacji nowej” 

W praktyce oznacza w odniesieniu do okresu 2021-2025 instalację, która uzyska 

zezwolenie na emisję po 30 czerwca 2019 r.  

(dla okresu 2026-2030: po 30 czerwca 2024 r.)

Wpływ na przydział uprawnień:

zezwolenie po 30 czerwca 2019 r. → nowa instalacja → przydział z rezerwy

zezwolenie nie później niż 30 czerwca 2019 r. → instalacja istniejąca → jeżeli chce przydział 

musi być w wykazie KŚW.



Wybrane nowości w 4 okresie

Likwidacja pojęcia zdolności produkcyjnej:

• znaczące zmiany zdolności produkcyjnej

• dodana/zmniejszona zdolność produkcyjna

• rozpoczęcie zmienionej działalności

• częściowe zaprzestanie działalności

Zmiana definicji „rozpoczęcie normalnej działalności”: oznacza 

pierwszy dzień działalności

Wpływ na przydział uprawnień:

Przydział z rezerwy → wyłącznie dla nowo wybudowanych instalacji

Dostosowanie przydziału do poziomu produkcji - art. 10a (20) Dyrektywy ETS



Dostosowanie przydziału

Dostosowanie przydziału do poziomu produkcji 

art. 10a (20) Dyrektywy ETS

W stosownych przypadkach dostosowuje się poziom przydziału bezpłatnych 

uprawnień dla instalacji, których eksploatacja zwiększyła lub zmniejszyła się, co 

stwierdzono na podstawie średniej kroczącej z dwóch lat, o więcej niż 15 % w 

porównaniu z poziomem początkowo zastosowanym do określenia przydziału 

bezpłatnych uprawnień na odpowiedni okres, o którym mowa w art. 11 ust. 1. 

Rozporządzenie w tej sprawie planowane do końca 2019 r.



Dostosowanie przydziału

Według projektu rozporządzenia 

• Raporty roczne produkcji

• Pierwszy raport roczny o produkcji w 2021 r. (za 2019 i 2020 r.)

• Zweryfikowany

• Termin składania raportu do 31 marca 

• Coroczne dostosowanie przydziału w oparciu o raport roczny produkcji

• Zasady dotyczące poprawy efektywności



Harmonogram

Art. 4 oraz 14 FAR – określają szczegółowy harmonogram

• Do 30 maja 2019 r.  → wniosek o bezpłatny przydział na lata 2021-2025

• Do 30 września 2019 r.  → wykaz KŚW na lata 2021-2025 do Komisji 

Europejskiej

• Komisja Europejska ocenia KŚW

• Komisja Europejska oblicza benchmarki do stosowania w latach 2021-2025

• Państwo Członkowskie oblicza wstępny przydział dla każdej instalacji

• Komisja Europejska oblicza jednolity międzysektorowy wskaźnik korekty

• Państwo Członkowskie oblicza ostateczny przydział dla każdej instalacji

• To samo za 5 lat…



#ŚrodowiskoŻyciem

Dziękuję za uwagę

Przemysław Chrzan

Zespół Rozdziału Uprawnień

KOBiZE

przemyslaw.chrzan@kobize.pl

Tel. 022 5696 563


