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Każdy z obecnych członków Unii Europejskiej (poza Cyprem 
i Maltą) otrzymał w Protokole z Kioto konkretny cel redukcyjny 
na okres 2008-2012 w odniesieniu do roku 1990 (w kilku przy-
padkach przyjęto inne lata bazowe). Kraje UE-15 zdecydowały 
się  na  wspólny,  8-  procentowy  cel  redukcyjny,  dzieląc  go  we-
wnętrznym porozumieniem, tzw. burden-sharing. Nowe państwa 
członkowskie, nie będąc częścią tego porozumienia, rozliczają się 
indywidualnie. W roku 2007 postęp w realizacji celów Kioto przez 
poszczególne kraje był bardzo nierówny. Rysunek 1 pokazuje dla 
wybranych krajów UE ten postęp w zestawieniu z trendami PKB 
oraz emisyjności PKB w tym samym okresie. 

Rys. 1. Postęp w wypełnianiu celów Kioto, zmiany w wielkościach 
PKB oraz zmiany emisyjności PKB dla wybranych krajów UE 

w okresie: rok bazowy PzK – 2007

 Źródło: EEA (Annual European Community greenhouse gas inventory 
1990–2007 and inventory report 2009),  

IMF (World Economic Outlook Database, kwiecień 2009)

Pokazane na rysunku kraje (zielone słupki) można podzielić 
na:  wypełniające  swój  cel  Kioto  z  dużym  zapasem,  znacznie 
przekraczające cel Kioto oraz emitujące na poziomie zbliżonym do 
celu. Do pierwszej grupy należą kraje, które przeszły transformację 
do gospodarki rynkowej: Bułgaria, Rumunia, Węgry i Polska; do 
drugiej – Hiszpania i Dania; do trzeciej – Francja, Niemcy i Wiel-
ka  Brytania.  Czerwone  słupki  pokazują  zmiany  wielkości  PKB 
w analizowanym okresie (wynoszą one od 38% dla Bułgarii do 
190% dla Polski). Z kolei niebieskie słupki wiążą PKB z wielkością 
emisji, ilustrując zmiany emisyjności PKB. I tak najniższy poziom 
emisyjności w stosunku do roku bazowego Kioto mają: Rumunia, 
Węgry i Polska – są to jednocześnie kraje o najlepszych osiągnię-
ciach redukcyjnych. Polska ma najniższy wskaźnik ze wszystkich 
25 państw członkowskich i stanowi świetny przykład rozdzielenia 
(tzw. decouplingu) emisji od wzrostu gospodarczego. Przy czym 
zarówno zmiana wielkości PKB, jak i redukcja emisji należą do 
jednych z najwyższych w UE.

Pakiet energetyczno-klimatyczny przyjęty w grudniu 2008 r. 
to  konkretyzacja  politycznego  zobowiązania  UE  do  redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o 20% w okresie 1990-2020. Pakiet 
jest w istocie nowym burden sharing, gdyż w znacznym stopniu 
dokonuje podziału 20% zobowiązania pomiędzy wszystkimi, tym 
razem 27 państwami członkowskimi.

Nowy podział  ignoruje zróżnicowanie w poziomie  realizacji 
celów  Kioto,  pokazane  na  rysunku  1  (zielone  słupki).  Czyni 
w istocie rok 2005 nowym rokiem bazowym (wymagana redukcja 
dla całej UE w okresie 2005 – 2020 to 14%), zerując tym samym 
„stany kont” poszczególnych państw. Dochodzi tu więc do swego 
rodzaju uwłaszczenia dotychczasowych redukcji emisji w ramach 
Protokołu z Kioto, gdzie wysiłek redukcyjny kilku krajów staje się 
redukcją całej UE, w efekcie czego największą korzyść odnoszą 
te  kraje,  których  emisja  najbardziej  przekracza  ich  cel  zapisa-
ny  w Protokole.  A  przecież  to  właśnie  dzięki  redukcjom  emisji 
w nowych państwach członkowskich Rada Ministrów Środowiska 
UE w październiku 2009 r. mogła stwierdzić, że „UE jest na dobrej 
drodze do spełnienia swoich celów zgodnie z pierwszym okresem 
rozliczeniowym protokołu z Kioto”.

Ponadto, w wewnętrznych dyskusjach w UE pojawiają się 
sugestie ograniczenia lub wręcz likwidacji przewidzianego Pro-
tokołem z Kioto bankingu jednostek AAUs po 2012 r. Dla wielu 
państw  członkowskich  oznaczałoby  to  odebranie  możliwości  
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dalszych  redukcji  emisji,  np.  w  ramach  Systemu  Zielonych 
Inwestycji  (GIS) finansowanego z pieniędzy pochodzących ze 
sprzedaży  nadwyżek  jednostek  AAUs  wypracowanych  przed 
2005 r.

Wspólnotowy 20-procentowy cel redukcyjny podzielony zo-
stał na dwie części: EU ETS, gdzie całkowita pula dostępnych 
uprawnień obniża się w latach 2005–2020 o 21% i non-ETS, gdzie 
wprawdzie pozostały zróżnicowane cele krajowe, ale wynoszą one 
maksymalnie -20% (czyli mniej niż średnia, wymagana redukcja 
limitu w EU ETS). Jest to o tyle istotne, że udział sektorów ETS 
w całkowitej emisji gazów cieplarnianych jest zróżnicowany w po-
szczególnych państwach członkowskich. I tak, średnia dla UE-15 
to 40%, dla UE-102) – 50%, a dla Polski to 52%. Różny udział 
sektorów ETS i non-ETS w emisji całkowitej będzie rzutował na 
koszty wypełnienia Pakietu przez poszczególne kraje. Szczególnie 
dotknie to Polskę, gdzie sektory ETS stanowią newralgiczną część 
gospodarki obejmującą, oprócz dużej energetyki, także znaczącą 
część ciepłownictwa komunalnego.

Sytuacja  podobna  do  opisanej  powyżej  ma  już  miejsce 
wobecnym  okresie  handlu  emisjami  (2008–2012).  Analizując 
decyzje Komisji Europejskiej dotyczące KPRUII można stwier-
dzić, iż zasadniczo faworyzują one kraje UE-15 kosztem nowych 
państw członkowskich poprzez zatwierdzenie nieproporcjonalnie 
wysokich (w stosunku do udziału ETS w bilansie krajowym i celu 
Kioto)  przydziałów  uprawnień  w  KPRU  II  (rys.  2).  Kwestia  ta 
została już też opisana w literaturze – S. Clo zauważył istnienie 
powyższej sytuacji w artykule zamieszczonym w Climate Policy3). 
12 państw członkowskich (w tym 9 nowych) otrzymało limity niż-
sze niż wynikałoby to z udziału emisji z ETS w całkowitej emisji 
krajowej.  Dziewięć  z  nich  (Słowacja4),  Polska,  Czechy,  Węgry, 
Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria) zaskarżyło decyzję KE 
do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

Rys. 2. Różnica pomiędzy A [KPRU II w celu Protokołu z Kioto] i B 
[EU ETS w całkowitej emisji krajowej GC w latach 2005-2007] 

dla wybranych krajów UE (∆%)

Źródło: CITL (październik 2009), UNFCCC (GHG Data, październik 2009). 
Dla Bułgarii i Rumunii dane z CITL tylko za 2007 r.

Opisany powyżej problem zilustrowano na rysunku 2.

Wykres porównuje dwie wartości: B (udział zweryfikowanej 
emisji GC z sektorów uczestniczących w EU ETS w całkowitej 
emisji krajowej GC) i A (udział przydziału KPRU II w celu Pro-
tokołu z Kioto). W idealnym przypadku A powinno równać 
się B, co oznacza, że EU ETS wykorzystany został poprawnie 
jako narzędzie wypełniania celów Protokołu z Kioto. A–B>0 
(wartość dodatnia) oznacza, że KE zatwierdziła nada lokację; 
A–B<0 (wartość ujemna) oznacza, że KE wymusiła niepropor-
cjonalnie niski przydział uprawnień.

   Rysunek 2 pokazuje, że Hiszpania otrzymała zgodę Komisji 
Europejskiej na nadalokację w II okresie rozliczeniowym (A-B>0). 
Średnia wartość dla krajów UE-15 jest bliska zeru, co świadczy 
o zrównoważonej wielkości przydziału w zgodzie ze ścieżką wy-
pełniania celów Kioto. Tymczasem średnia dla nowych państw 
członkowskich (np. Bułgaria, Rumunia, Polska, Węgry, Czechy) 
jest  ujemna  i wynosi  ok.  -13,  co  jest dowodem na zbyt niskie 
przydziały w KPRU II w stosunku do ścieżki Kioto. Dodatkowo, 
wspominana wcześniej konstrukcja Pakietu energetyczno–klima-
tycznego w praktyce pozbawia kraje członkowskie kontroli nad 
częścią krajowej emisji ze swojego terytorium. Może to stanowić 
istotny  kłopot w negocjacjach przyszłego porozumienia,  gdzie 
każdy kraj – członek ONZ – miał będzie najprawdopodobniej swój 
indywidualny cel redukcyjny.

Analizując strukturę emisji w sektorach EU ETS także wi-
dać spore zróżnicowanie pomiędzy państwami członkowskimi 
(UE-27). Na rysunku 3 zestawiono stosunek emisji z instalacji 
spalania paliw (z których gros to producenci energii elektrycznej 
z  obowiązkiem  100%  aukcji,  ale  wiele  z  nich  to  elektrocie-
płownie,  produkujące  ciepło  na  potrzeby  komunalne,  które 
także znaczną część uprawnień będą musiały nabyć) do całej 
emisji  z  EU  ETS  dla  poszczególnych  krajów  i  grup  państw 
członkowskich.

Rys. 3. Udział emisji z instalacji spalania paliw 
w całkowitej emisji objętej EU ETS dla wybranych krajów UE  

w latach 2005-2008

 Źródło: CITL (październik 2009)

2)  Nowe p. cz. bez Cypru i Malty.
3)  Stefano  Clo  -  The  effectiveness  of  the  EU  Emissions  Trading  Scheme, 

Climate Policy 9 (2009) 227-241
4)  Skarga wycofana na wniosek strony skarżącej.
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I tak dla części krajów udział ten zbliża się do 90% (Czechy, 
Polska, Dania), podczas gdy dla  innych nie przekracza 40% 
(Bułgaria, Szwecja). Średnia dla UE-12 (wszystkie nowe pań-
stwa członkowskie) wynosi 79%, a dla UE-15 – 70%. Liczby 
mówią same za siebie, które gospodarki ponoszą największy 
koszt.

Przedstawione powyżej uwarunkowania jednoznacznie dowo-
dzą, że koszty wdrażania Pakietu będą dla wielu nowych państw 
członkowskich, w szczególności Polski, nieproporcjonalnie wyso-
kie i to mimo istniejących mechanizmów łagodzących (można by 
je przyrównać do marchewek, tyle że niewyrośniętych). Są nimi: 
derogacje w elektroenergetyce, darmowe przydziały uprawnień 
dla sektorów przemysłowych, solidarnościowy podział przycho-
dów  z  aukcji  i  wzrostowy  limit  emisji  w  sektorach  nieobjętych 
systemem handlu (tzw. Non-ETS). Tymczasem całkowita liczba 
darmowych uprawnień w systemie EU ETS już w latach 2013-2014 
szacowana jest przez Komisję Europejską na ok. 25%5), zaś soli-
darnościowy podział przychodów zostanie pomniejszony wskutek 
sugestii kierowania 50% z nich na określony katalog celów (czyli 
w największym stopniu pomniejsza dodatkowy przychód krajów 
„obdarowanych”). Ponadto, ze względu na zaprogramowany brak 
elastyczności zwiększony limit w non-ETS nic nie pomoże sekto-
rom ETS, a uzyskanie derogacji przez sektor elektroenergetyczny 
może być bardzo skomplikowane.

W kontekście mechanizmów łagodzących koszty wdrażania 
dyrektywy EU ETS zwracają też uwagę rozwiązania dotyczące 
możliwości wykorzystania jednostek CER/ERU z mechanizmów 
elastycznych  Protokołu  z  Kioto.  Na  tej  możliwości  w  głównej 
mierze skorzystają instalacje z tych państw, gdzie dopuszczony 
w  KPRU  II  limit  wykorzystania  tych  jednostek  był  największy. 
Tym samym obniżeniu ulegają koszty związane z koniecznością 
zakupu uprawnień do emisji. 

Jak widać, im dalej zagłębiamy się w proces wdrażania Pa-
kietu, tym bardziej staje się jasne, iż osiągnięty w grudniu 2008 
r. kompromis polityczny to swego rodzaju iluzja. Rzeczywistość 
wdrożeniowa coraz bardziej przybliża nas bowiem do wyjściowej 
propozycji Komisji Europejskiej.

W kontekście opisanych powyżej zasad podziału celu 20%, 
ważnego znaczenia nabiera dyskusja nad potencjalnym przyję-
ciem bardziej ambitnego celu 30% (w sytuacji zawarcia nowego 
porozumienia  klimatycznego)  i  podziałem  dodatkowych  10%. 
Ta dyskusja  jest ciągle przed nami, a  jej efektem będą zmiany 
w Pakiecie energetyczno-klimatycznym.

Drugim  ważnym  komponentem  polityki  klimatycznej  UE 
jest zobowiązanie finansowe. Ustalenie wielkości i charakteru 
finansowego wsparcia dla krajów rozwijających się oraz usta-
nowienie klucza podziału obciążeń pomiędzy państwa-donorów 
to nie  lada wyzwanie. Podstawowym wskaźnikiem zdolności 
do płacenia powinna być wielkość PKB – gdyż  jest  to miara 
zamożności gospodarki. Dokładne przyjrzenie się danym o PKB 
obnaża  anachronizm  podziału  na  Załącznik  I  do  UNFCCC 
i resztę świata – przykładowo wskaźnik PKB/mieszkańca wy-
niósł w 2007 r. w Bułgarii 11,3 tys. USD, w Rumunii 11,5 tys. 

USD  (oba  kraje  są  członkami  Unii  Europejskiej  i  objęte  są 
Załącznikiem I), podczas gdy w Meksyku było to 14,2 tys., zaś 
w Korei 26,5 tys.!  (oba kraje znajdują się poza Załącznikiem 
I)6). Dla Polski wskaźnik ten wynosi 16,3 tys. USD, dla Stanów 
Zjednoczonych – 45,8 tys. USD, dla Niemiec – 34,2 tys. USD; 
dla Wielkiej Brytanii – 35,6 tys. USD. Te dane każą postawić 
ważne pytanie: „Co tak naprawdę jest obecnie kryterium bycia 
krajem rozwiniętym?”

Inne wskaźniki dyskutowane w kontekście pomocy finansowej 
obejmują np. odpowiedzialność za emisje, którą można wyrazić 
np. miarą „consumer pays”, uwzględniającą całość emisji zwią-
zanej z konsumowanymi produktami (niezależnie od miejsca ich 
wytworzenia, wliczywszy emisje z transportu). Stosowanie tego 
podejścia miałoby na celu zapobieżenie ucieczce emisji, w tym 
przenoszenia najbardziej niewygodnej produkcji do krajów nie-
mających zobowiązań redukcyjnych.

Przy podziale zobowiązania finansowego UE należy koniecz-
nie wykorzystać doświadczenia z zakresu podziału zobowiązań 
redukcyjnych (zarówno te w ramach UE-15 na okres 2008-2012, 
jak  i  okresu  negocjacji  Pakietu  energetyczno-klimatycznego). 
Oczekiwanie znacznego udziału ubogich państw członkowskich 
w  całkowitej  pomocy  finansowej  UE  dla  krajów  rozwijających 
się nie znajduje żadnego uzasadnienia. Nakładanie zobowiązań 
przewyższających możliwości płatnicze jest sprzeczne z zasadą 
solidarności – jednym z filarów UE. Ma to szczególne znaczenie 
w kontekście pomocy unijnej trafiającej do nowych państw człon-
kowskich, która powinna być w pierwszym rzędzie przeznaczana 
na ich zrównoważony rozwój. Taki model sprawdził się świetnie 
w przeszłości służąc rozwojowi państw UE-15. Takie podejście 
musi być kontynuowane, jeśli miałoby być później modelem dla 
innych regionów świata.

Proklimatyczna  modernizacja  świata  to  nieodwracalny 
kierunek  dla  wszystkich  krajów.  Pokazuje  to  dobitnie  raport 
IEA, gdzie dodatkowe skumulowane inwestycje w energetyce 
w okresie 2010-2030 szacowane są na ponad 10 bilionów USD 
(zakładając scenariusz 450 ppm)7). Najtrudniejsze jest wszelako 
poprawne wytyczenie ścieżki. Nowe państwa członkowskie UE 
niejednokrotnie wyrażały swoje obawy czy ich udział w propo-
nowanych przez Wspólnotę rozwiązaniach jest sprawiedliwy. 
Jak pokazano powyżej – fakty świadczą o tym, że dotychczas 
tak  nie  było.  Tymczasem  tylko  sprawiedliwość  w  ramach 
wspólnego, solidarnego wysiłku całej UE, zarówno w zakresie 
redukcji emisji, jak i zobowiązań finansowych, może przyczynić 
się do urzeczywistnienia klimatycznego przywództwa UE i stać 
się modelem do przyszłego, szerokiego zaangażowania krajów 
całego świata. Aby ten sukces stał się faktem, konieczna jest 
szczera i merytoryczna dyskusja nad możliwościami każdego 
z krajów. Ta dyskusja już się toczy, ale musi nabrać znaczącego 
przyspieszenia.
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