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DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘCIA 
ŚWIATOWEGO POROZUMIENIA 
KLIMATYCZNEGO A NOWE 
INICJATYWY UNII EUROPEJSKIEJ

Piotr Ważniewski*

Celem	 niniejszego	 artykułu	 jest	 przedstawienie	
nowych	inicjatyw	Unii	Europejskiej	w	dziedzinie	polityki	
klimatyczno-energetycznej	 na	 tle	 procesu	 tworzenia	
międzynarodowych	 porozumień	 dotyczących	 zadań	
ochrony	klimatu	oraz	próba	oceny	tych	inicjatyw,	głów-
nie	z	punktu	widzenia	interesów	Polski.

Według	panującego	obecnie	przekonania	przyczyną	
przyspieszenia	 zmian	 klimatu	 (wzrostu	 temperatury	
i	 nasilania	 ekstremalnych	 zjawisk	 atmosferycznych,	
takich	jak	huragany,	powodzie,	susze)	zwłaszcza	od	lat	
90.	XX	w.	jest	duża	emisja	gazów	cieplarnianych	(green-
house gas	 –	 GHG),	 w	 tym	 głównie	 dwutlenku	 węgla,	
w	 wyniku	 działalności	 człowieka,	 a	 przede	 wszystkim	
spalania	paliw	kopalnych.	By	zahamować	proces	antro-
pogenicznych	zmian	klimatycznych,	 ludzkość	powinna	

podjąć	 ambitne,	 zróżnicowane	 zobowiązania	 i	 prowa-
dzić	działania	skoordynowane	w	skali	światowej.	

Działania	 zmierzające	 do	 ograniczenia	 antropoge-
nicznych	 emisji	 GHG	 podjęte	 zostały	 pod	 auspicjami	
ONZ	pod	koniec	lat	80.	XX	w.	W	maju	1992	r.	podczas	
Szczytu	Ziemi	w	Rio	 de	 Janeiro	 przyjęto	 ramową	 kon-
wencję	w	sprawie	zmian	klimatu (United Nations Frame-
work Convention on Climate Change	–	UNFCCC),	której	
celem	jest	ochrona	klimatu	i	redukcja	emisji	gazów	cie-
plarnianych	na	świecie.	Wspólnota	Europejska	zobowią-
zała	się	wówczas	utrzymać	do	2000	r.	emisję	na	pozio-
mie	z	1990	r.	Z	kolei	w	przyjętym	w	1997	r.	protokole	
z	Kioto,	 jak	dotąd	 jedynym	prawnie	wiążącym	porozu-
mieniu	 ustanawiającym	 zadania	 ograniczania	 zmian	
klimatu,	kraje	rozwinięte	zobowiązały	się	do	ogranicze-
nia	 emisji	 przynajmniej	 o	 5,2%	 w	 latach	 2008-2012	
w	stosunku	do	1990	r.,	w	tym	kraje	UE-15	o	8%.	Zobo-
wiązania	podjęło	także	szereg	krajów	w	procesie	trans-
formacji,	 w	 tym	 Polska.	 Protokół	 nie	 obejmował	 nato-
miast	 krajów	 rozwijających	 się.	W	 związku	 z	 tym,	 że	
okres,	na	który	zostały	podjęte	zobowiązania	w	ramach	
protokołu	z	Kioto	zbliżał	się	do	końca,	powstała	potrze-
ba	wynegocjowania	 nowego	międzynarodowego	poro-
zumienia	klimatycznego	na	lata	po	2012	r.	

w	usługach	 i	wykorzystywaną	w	eksporcie	EŚW.	Praw-
dopodobnie	wzrost	 aktywności	 korporacji	międzynaro-
dowych	w	EŚW	miał	negatywny	wpływ	na	rozwój	sekto-
ra	usług	w	nowych	państwach	członkowskich,	szczegól-
nie	tych	usług,	które	były	przedmiotem	eksportu.	Z	jed-
nej	 strony,	 silna	 zmiana	 struktury	 towarowej	 eksportu	
spowodowała	 zmniejszenie	 tej	 części	 usług,	 które	były	
związane	z	eksportem	branż,	których	udział	znacznie	się	
zmniejszył.	Z	drugiej	natomiast,	korporacje	międzynaro-
dowe,	które	organizowały	i	przejmowały	istniejące	pro-
cesy	produkcyjne,	 zastępowały	 towarzyszące	 im	usługi	
krajowe	importem.	

Kraje	 EŚW	 stawały	 się	 zatem	 w	 większym	 stopniu	
centrami	 przemysłu	 przetwórczego,	 podczas	 gdy	 kraje	
Europy	Zachodniej	przesuwały	coraz	bardziej	swoją	spe-
cjalizację	w	kierunku	sektora	usług.	Ważnym	kierunkiem	
eksportu	usług	z	UE-15	stały	się	filie	korporacji	między-
narodowych	w	krajach	EŚW.	
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2	Liczby	podane	w	artykule	dla	krajów	UE-15	dotyczą	państw	
członkowskich	UE	w	 składzie	 od	 1995	 r.	 z	 pominięciem	Grecji	

i	 Luksemburga,	 uczestniczących	 w	 międzynarodowych	 sieciach	
dostaw	w	znacznie	mniejszym	stopniu.	

3	 Na	 potrzeby	 artykułu	 przyjęto,	 że	 grupa	 EŚW-6	 obejmuje	
sześć	krajów,	które	w	latach	2004-2007	przystąpiły	do	Unii	Euro-
pejskiej	i	wykazują	wysoki	stopień	uczestnictwa	w	międzynarodo-
wych	sieciach	dostaw	(Czechy,	Polska,	Rumunia,	Słowacja,	Słowe-
nia	i	Węgry).	

4	Inne	znaczące	różnice	w	eksporcie	to	udział	krajów	pozaeu-
ropejskich	w	strukturze	wywozu	oraz	wysokie	zróżnicowanie	cen	
jednostkowych.	

5	Jest	to	przede	wszystkim	wynik	dużego	znaczenia	usług	kra-
jowych	w	tworzeniu	WD	eksportu	 towarów	w	takich	krajach	jak	
Francja,	Niemcy,	Włochy	i	Wielka	Brytania.	gdzie	usługi	krajowe	
stanowią	ponad	2/3	wkładu	sektora	usług	w	tworzenie	WD	ekspor-
towanych	dóbr.	Natomiast	w	małych	krajach	UE-15	udział	usług	
krajowych	jest	niewiele	większy	niż	usług	zagranicznych.	

6	W	2009	r.	na	usługi	krajowe	przypadało	53%	wartości	doda-
nej	tworzonej	w	usługach,	a	będącej	częścią	eksportu	towarów.	Od	
1995	r.	udział	usług	krajowych	stopniowo	się	zmniejszał	(z	59%).	

7	Biorąc	pod	uwagę	wartość	krajową	powstającą	w	usługach	
i	wykorzystywaną	w	eksporcie	innych	krajów,	można	wskazać	na	
cztery	europejskie	kraje,	które	według	tego	kryterium	są	najwięk-
szymi	organizatorami	międzynarodowych	sieci	dostaw.	Są	to	naj-
większe	europejskie	gospodarki,	w	których	siedzibę	ma	największa	
liczba	międzynarodowych	 korporacji	 –	Niemcy,	 Francja,	Wielka	
Brytania	i	Włochy.	Kraje	te	obok	Stanów	Zjednoczonych	i	Japonii	
reprezentują	gospodarki	o	największej	mobilności	procesów	pro-
dukcyjnych.	
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Próby osiągnięcia nowego światowego porozumienia 
klimatycznego 

Potrzeba	 objęcia	 nowym	 porozumieniem	 zarówno	
krajów	 rozwiniętych,	 jak	 i	 rozwijających	 się,	 wynikała	
z	wysokiego	i	szybkiego	wzrostu	udziału	tych	ostatnich	
w	światowej	emisji	GHG.	Udział	krajów	rozwijających	
się	w	światowej	emisji	głównego	gazu	cieplarnianego,	tj.	
dwutlenku	węgla,	stanowiącego	od	70%	do	90%	emisji	
GHG,	 wzrósł	 z	 blisko	 1/3	 w1990	 r.	 do	 prawie	 60%	
w	2012	r.	i	jak	można	oczekiwać	przed	2020	r.	osiągnie	
2/3.	W	2010	r.	światowa	emisja	CO2	wyniosła	33,6	Gt,	
czyli	 wzrosła	 o	 51,3%	 stosunku	 do	 1990	 r.	 Natomiast	
według	 wstępnych	 szacunków	 w	 2012	 r.	 wyniosła	
35,4	 Gt,	 czyli	 wzrosła	 o	 59,5%	 powyżej	 poziomu	
z	1990	r.

Szczególnie	 istotne	 jest	 ograniczenie	 emisji	 przez	
wszystkich	 dużych	 emitentów.	 Wśród	 trzech	 najwięk-
szych	 emitentów	 dwa	 są	 krajami	 rozwijającymi	 się.	
W	 2012	 r.	 najwięcej	 CO2,	według	wstępnych	 szacun-
ków,	wyemitowały	Chiny	–	9,6	Gt,	co	stanowiło	27,2%	
światowej	emisji	(aneks	tab.	1	i	2)	oraz	Stany	Zjednoczo-
ne	–	5,1	Gt	(15,5%).	Kolejne	miejsce	zajęły	Indie,	Rosja	
i	 Japonia,	 które	 odpowiadały	 odpowiednio	 za	 6,3,	 5,1	
i	3,5%	światowej	emisji.	Do	dużych	emitentów	należą	
również	Niemcy,	Korea	Płd.	i	Iran.

Wśród	największych	emitentów	najwyższymi	emisja-
mi	na	mieszkańca	charakteryzują	się	Stany	Zjednoczone,	
Australia,	Arabia	Saudyjska,	Kazachstan	i	Kanada,	w	któ-
rych	emisja	osiągnęła	w	 2010	 r.	 przynajmniej	 15	 t	per 
capita,	 przy	 średniej	 światowej	 4,6	 t	 (w	1990	 r.	 4,2	 t).	
Jednak	w	wielu	małych	krajach	poziom	emisji	per capita 
jest	jeszcze	wyższy,	najwyższy	w	Katarze	–	40,3	t,	Try-
nidadzie	 i	 Tobago	 –	 38,2	 t,	 Kuwejcie	 –	 31,3	 t,	 Brunei	
Darussalam	–	22,9	t,	Luksemburgu	–	21,4	t	i	ZEA	–	19,9	t.	
Podkreślenia	 wymaga	 zmniejszenie	 emisji	 per capita 
w	Singapurze	z	15,4	t	w	1990	r.	do	2,7	t	w	2010	r.,	co	
stanowi	argument	przeciwko	sceptycznym	ocenom	moż-
liwości	 szybkiego	 ograniczania	 emisji.	 Zwraca	 uwagę,	
że	 emisja	 per capita w	 Chinach	 osiągnęła	 już	 prawie	
przeciętny	poziom	UE.

Wśród	25	największych	emitentów	w	2012	r.	w	sto-
sunku	do	1990	r.	najwyższy	wzrost	emisji	odnotowano	
w	Chinach	i	Malezji	(prawie	czterokrotny)	oraz	w	Tajlan-
dii,	Indiach	i	Indonezji	(ponad	trzykrotny),	a	także	w	Ira-
nie	 (niemal	 trzykrotny).	 Natomiast	 największy	 spadek	
emisji	wystąpił	na	Ukrainie	 (ponad	dwukrotny).	W	kra-
jach	rozwiniętych	emisje	per capita	z	reguły	zmniejszają	
się,	a	w	rozwijających	się	rosną,	nawet	jeśli	są	już	wyso-
kie,	np.	w	Arabii	Saudyjskiej.	Trzeba	podkreślić	fakt,	że	
emisje	 GHG	 spadają	 w	 Stanach	 Zjednoczonych	 od	
2006	 r.	 Spadek	 ten	 wynika	 nie	 tylko	 z	 zastępowania	
węgla	przez	gaz	łupkowy,	ale	także	z	prowadzonej	poli-
tyki	klimatycznej	na	szczeblu	federalnym	i	stanowym.

Przygotowania	 nowego	 traktatu,	 który	 określałby	
zadania	ograniczenia	emisji	GHG	po	2012	r.,	rozpoczę-
to	na	konferencji	ONZ	COP131,	która	odbyła	się	na	Bali	

w	 grudniu	 2007	 r.,	 Zaplanowano,	 że	 przyjęcie	 doku-
mentu	zastępującego	protokół	z	Kioto	nastąpi	na	konfe-
rencji	COP	w	Kopenhadze	w	końcu	2009	r.	Już	w	2008	r.	
UE,	chcąc	zachęcić	inne	kraje	do	podjęcia	zobowiązań,	
przyjęła	jednostronnie	pakiet	klimatyczno-energetyczny,	
przewidujący	 m.in.	 ograniczenie	 emisji	 GHG	 o	 20%	
w	2020	r.	w	stosunku	do	1990	r.

Negocjacje	w	sprawie	nowego	porozumienia	na	lata	
2013-2020	 prowadzone	 na	 konferencji	 w	 Poznaniu	
(COP14)	w	grudniu	2008	r.	nie	przyniosły	oczekiwanych	
rezultatów.	Do	sukcesów	COP14	należy	zaliczyć	przyję-
cie	strategii	sprzyjającej	szybkiemu	i	efektywnemu	trans-
ferowi	technologii	przyjaznych	klimatowi.	

W	 styczniu	2009	 r.	 Komisja	 Europejska	 zapropono-
wała	ogólną	wizję	porozumienia	w	komunikacie	kopen-
haskim.	Zyskała	ona	poparcie	przywódców	UE	na	mar-
cowym	szczycie	w	2009	r.	Na	konferencji	ONZ	poświę-
conej	 przeciwdziałaniu	 zmianom	 klimatu	 (COP15),	
w	grudniu	2009	r.	w	Kopenhadze,	nie	zaproponowano	
wystarczająco	 ambitnych	 celów	 redukcji	 emisji	 i	 nie	
osiągnięto	 wiążącego	 porozumienia	 o	 ograniczeniu	
światowych	emisji	CO2.	Miało	ono	zastąpić	wygasający	
protokół	z	Kioto.	Podczas	konferencji	Unia	zadeklarowa-
ła	 gotowość	 do	 dalszej	 redukcji	 emisji	 (nawet	 o	 30%),	
pod	 warunkiem	 że	 inne	 uprzemysłowione	 kraje	 zobo-
wiążą	 się	 do	 porównywalnego	 ograniczenia	 poziomu	
emisji,	 a	 kraje	 rozwijające	 się	wniosą	wkład	w	 te	mię-
dzynarodowe	 działania.	 Za	 pewien	 sukces	 konferencji	
można	natomiast	uznać	podjęte	przez	kraje	 rozwinięte	
zobowiązanie	do	wsparcia	finansowego	krajów	rozwija-
jących	się	kwotą	30	mld	dolarów	w	ramach	tzw.	szyb-
kiego	startu	(Fast Start Financing).	

Szczyt	 w	 Cancun	w	 grudniu	 2010	 r.	 zakończył	 się	
z	 kolei	 umiarkowanym	 sukcesem	 –	 podjęcie	 niezbęd-
nych	 zobowiązań	 przez	 jego	 uczestników	 odłożono	
bowiem	do	konferencji	w	Durbanie	w	grudniu	2011	 r.	
Stwierdzono,	że	zobowiązania	podjęte	przez	kraje	roz-
winięte	zapewniłyby	 redukcję	o	18%	do	2020	 r.,	 czyli	
3/5	potrzebnego	ograniczenia	ich	emisji	ogółem.	Okaza-
ło	 się,	że	 realizacja	zobowiązań	podjętych	 także	przez	
kraje	rozwijające	się,	ograniczy	globalny	wzrost	tempe-
ratury	tylko	do	ok.	4°C,	podczas	gdy	bez	jakichkolwiek	
działań	wzrost	ten	wyniósłby	6-8°C.	Sukcesem	konferen-
cji	 w	 Cancun	 było	 osiągnięcie	 porozumień	 w	 kwestii	
mitygacji,	 czyli	 ograniczania	 zmian	 klimatu	 i	 adaptacji	
do	 tych	zmian	w	krajach	 rozwijających	 się.	Określono	
sposoby	 pomocy	 krajom	 rozwijającym	 się	 w	 ochronie	
lasów	tropikalnych	i	powołano	Zielony	Fundusz	Klima-
tyczny	(Green Climate Fund).

Szczyt	klimatyczny	w	Durbanie	odbył	się	pod	koniec	
2011	r.	Mimo	nieosiągnięcia	nowego	porozumienia	kli-
matycznego,	UE	była	gotowa	przedłużyć	obowiązywa-
nie	protokołu	z	Kioto	na	kolejny	okres	(tzw.	Kioto	2	na	
lata	2013-2020).	Bardzo	trudne	były	negocjacje	zarów-
no	w	sprawie	drugiego	okresu	rozliczeniowego	protoko-
łu	z	Kioto,	jak	i	porozumienia	na	lata	po	2020	r.	Nego-
cjatorzy	 zobowiązali	 się	 wypracować	 tekst	 takiego	
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porozumienia,	 obejmującego	 100%	 globalnych	 emisji,	
najpóźniej	w	2015	r.	i	wprowadzić	je	w	życie	do	2020	r.	
Wiążące	 decyzje	 dotyczące	 drugiego	 okresu	 zobowią-
zań	na	lata	2013-2020	odłożono	natomiast	do	kolejnego	
szczytu	klimatycznego	w	Katarze	(COP18)2.	

Nowe	porozumienie	na	okres	po	2020	r.	będzie	obej-
mowało	zarówno	kraje	rozwinięte,	jak	i	kraje	rozwijają-
ce	się,	ale	na	różnych	warunkach.	Na	krajach	rozwinię-
tych	 będzie	 jednak	 nadal	 spoczywać	 główny	 ciężar	
redukcji	i	równocześnie	udzielania	dużej	pomocy	finan-
sowej	krajom	rozwijającym	się	(100	mld	euro	rocznie).	
Do	rozwiniętych	zaliczać	się	będzie	kraje	o	podobnym	
lub	 nawet	 niższym	poziomie	 zamożności	 niż	 osiągany	
przez	wiele	krajów	rozwijających	się3.	Po	zakończeniu	
szczytu	w	2011	r.	Kanada	jako	pierwsze	państwo	wyco-
fała	 się	 z	protokołu	 z	Kioto,	 aby	uniknąć	 konieczności	
kupowania	 praw	do	 emisji	CO2,	 których	 koszt	mógłby	
wynieść	nawet	około	14	mld	dolarów4.	

Za	 główne	 osiągnięcie	 kolejnej	 konferencji,	 która	
odbyła	się	pod	koniec	2012	r.	w	Dausze	(COP18),	stolicy	
Kataru,	uznano	ustalenie	nowego	okresu	obowiązywania	
protokołu	 z	 Kioto	 na	 lata	 2013-2020	 oraz	 przyjęcie	
planu	działań,	które	umożliwią	osiągnięcie	porozumie-
nia	na	okres	po	2020	r.	Konferencja	ta	zakończyła	roz-
poczęty	na	Bali	w	2007	 r.	proces	uzgodnienia	porozu-
mienia	na	lata	2013-2020	i	jednocześnie	zapoczątkowa-
ła	proces	 tworzenia	porozumienia	na	okres	po	2020	 r.	
Określana	 więc	 była	 jako	 przejściowa5.	 Do	 Kioto	 2	
przystąpiły	jedynie	UE,	Norwegia,	Szwajcaria	i	Australia.	
Porozumienie	 objęło	 więc	 zaledwie	 15%	 światowych	
emisji.	Rosja,	Nowa	Zelandia	i	Japonia	oświadczyły,	że	
nie	podpiszą	porozumienia	Kioto	2.	Stany	Zjednoczone	
natomiast	nawet	nie	ratyfikowały	protokołu	z	Kioto6.

Konferencja	COP19,	która	miała	przygotować	poro-
zumienie	 w	 sprawie	 okresu	 po	 2020	 r.,	 odbyła	 się	
w	 listopadzie	 2013	 r.	 w	 Warszawie.	 Przedmiotem	 jej	
były	 kwestie	 techniczne,	 dotyczące	 przyjęcia	 przez	
wszystkie	 kraje	 zobowiązania	 ograniczenia	 emisji,	
a	 także	 ustalenie	 zasad	 finansowania	 pomocy,	 jakiej	
kraje	rozwinięte	udzielą	w	tej	dziedzinie	krajom	rozwi-
jającym	 się.	 Podczas	 obrad	 za	 prowadzenie	 polityki	
prowęglowej	 krytykowano	 Polskę,	 a	 także	 Chiny,	 któ-
rych	udział	we	wzroście	globalnej	 emisji	GHG	wynosi	
aż	70%.	Brak	w	przeszłości	w	Chinach	zainteresowania	
sprawami	 ochrony	 środowiska	 sprawia,	 że	 w	 wyniku	
zanieczyszczenia	powietrza	umiera	tam	rocznie	1,2	mln	
osób.	Pod	presją	opinii	publicznej	przyspieszono	wpraw-
dzie	rozwój	OZE,	ale	nadal	buduje	się	także	wiele	elek-
trowni	węglowych7.

Postanowiono,	 że	 kraje	 rozwinięte	 mają	 co	 roku	
przeznaczać	przynajmniej	10	mld	dolarów	ze	środków	
publicznych	na	ograniczanie	emisji	GHG	w	krajach	roz-
wijających	się	i	mobilizować	w	ten	sposób	także	środki	
prywatne,	 aby	 w	 2020	 r.	 osiągnąć	 w	 sumie	 100	 mld	
dolarów	ze	środków	publicznych	i	prywatnych.	

Delegatom	przedstawiono	też	nowy	projekt	działania	
mechanizmu	 kompensacji	 najbiedniejszym	 krajom	

szkód	wynikających	ze	 zmian	klimatu	 (loss and dama-
ge).	Wezwano	kraje	rozwinięte	by	udzieliły	tym	najbied-
niejszym	 pomocy	 finansowej	 i	 technologicznej	 oraz	
podjęto	decyzję	o	powołaniu	nowej	instytucji	zarządza-
jącej.	Postanowiono,	że	powstanie	jej	komitet	wykonaw-
czy	–	Warszawski	Mechanizm	Międzynarodowy.

Trzecią	ważną	kwestią	rozważaną	na	konferencji	był	
kalendarz	deklaracji	 redukcji	emisji	GHG.	Postanowio-
no,	że	strony	szczytu	przedstawią	deklaracje	„na	długo	
przed”	 konferencją	 klimatyczną	 w	 Paryżu	 w	 końcu	
2015	r.,	a	nawet	do	końca	pierwszego	kwartału	2015	r.	
Potrzebny	jest	bowiem	czas	przed	COP	21	w	Paryżu	na	
rewizję	 tych	 deklaracji8.	 Pod	 presją	 krajów	 rozwijają-
cych	 się	 w	 uzgodnionym	 tekście	 zmieniono	 słowo	
„zobowiązania”	na	„kontrybucję”,	co	oznacza	że	wystar-
czy	 przedstawić	 własny	 wkład	 do	 światowej	 polityki	
klimatycznej,	 zamiast	 formułowania	 celu	 redukcji	 emi-
sji9.	

Kolejne	 konferencje	 klimatyczne	 przyniosły	 więc	
tylko	niewielkie	efekty,	nieadekwatne	do	stojącego	przed	
światem	 wyzwania	 klimatycznego.	 Mimo	 trudności	
z	 zawarciem	 nowego	 światowego	 porozumienia,	 Unia	
Europejska	 podejmuje	 nowe	 inicjatywy,	 wyznaczając	
dalsze	ambitne	cele	polityki	klimatycznej.	

Nowe inicjatywy klimatyczne Unii Europejskiej 

Unia	 znacznie	przekroczyła	 cel	 ograniczenia	 emisji	
GHG	zapisany	w	protokole	z	Kioto.	W	2012	r.	jej	emisja	
była	o	18%	niższa	niż	w	1990	r.,	a	w	2013	r.,	czyli	sie-
dem	lat	przed	terminem,	został	prawdopodobnie	zreali-
zowany,	 przyjęty	 w	 pakiecie	 klimatyczno-energetycz-
nym,	cel	ograniczenia	emisji	o	20%.	Jednak	to	osiągnie-
cie	nie	było	 tylko	 rezultatem	prowadzonej	polityki,	 ale	
wynikało	także	z	kryzysu	gospodarczego.

Potrzebę	 wyznaczenia	 polityki	 w	 zakresie	 klimatu	
i	energii	do	2030	r.,	czyli	poza	horyzont	obowiązujące-
go	 obecnie	 pakietu	 klimatyczno-energetycznego	 do	
2020	r.,	Unia	Europejska	uzasadniła	m.in.	długimi	cykla-
mi	 inwestycyjnymi	 w	 dziedzinie	 infrastruktury	 energe-
tycznej	oraz	potrzebą	zapewnienia	inwestorom	większej	
pewności,	m.	in.	poprzez	zmniejszenia	ryzyka	regulacyj-
nego.	 Do	 2015	 r.,	 w	 którym	 przewidziano	 podpisanie	
nowego,	światowego	porozumienia	klimatycznego,	Unia	
musi	 też	podjąć	 zobowiązania	w	obszarze	polityki	 kli-
matycznej	na	okres	po	2020	r..

Komisja	Europejska	już	wcześniej	uznała,	że	opraco-
wanie	 kierunków	 polityki	 energetycznej	 i	 klimatycznej	
na	 lata	2020-2030	powinno	być	poprzedzone	studiami	
i	 rozpatrzeniem	 scenariuszy	 sięgających	 2050	 r.	
W	2011	r.	w	komunikacie	„Plan działania prowadzący 
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyj-
ną do 2050 r.”	zapowiedziała	przekształcenie	gospodar-
ki	w	konkurencyjną	gospodarkę	niskoemisyjną,	co	ozna-
cza,	 że	 UE	 powinna	 przygotować	 się	 na	 ograniczenie	
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wewnętrznych emisji	do	2050	r.	o	80	%	w	porównaniu	
z	1990	r.	

Komisja	 przygotowuje	 szereg	 scenariuszy	 realizacji	
tego	 celu,	 przeprowadzając	 szeroko	 zakrojoną	 analizę	
modelową.	 Z	 ich	 analizy	 wynika,	 że	 ograniczenia	
wewnętrznych	emisji	o	25%,	40%	i	60%	odpowiednio	
w	latach	2020,	2030	i	2040	w	stosunku	do	1990	r.	było-
by	możliwe	do	osiągnięcia	bez	ponoszenia	nadmiernych	
kosztów.	 Zadania	 redukcji	 wzrastałyby	 stopniowo,	
w	miarę	dostępności	coraz	doskonalszych	i	efektywniej-
szych	rozwiązań	technicznych10.

Analizie	 poddano	 także	 główne	 sektory	 gospodarki.	
Przeanalizowano	wiele	scenariuszy	zakładających	różne	
efekty	innowacji	technicznych	i	różne	ceny	paliw	kopal-
nych.	W	sektorze	energetyki	redukcje	mają	być	najwięk-
sze	i	wynieść	54-68%	i	93-99%	odpowiednio	w	2030	r.	
i	2050	r.	w	porównaniu	z	1990	r.	Szacuje	się,	że	udział	
stosowania	 technik	 niskoemisyjnych	 w	 miksie	 energe-
tycznym	wzrośnie	z	obecnych	około	45%	do	około	60%	
w	 2020	 r.	 oraz	 do	 75-80%	w	 2030	 r.	 i	 prawie	 100%	
w	2050	r.	Nastąpi	to	głównie	dzięki	szybkiemu	rozwojo-
wi	energii	odnawialnej	W	rezultacie	system	energetycz-
ny	UE	stanie	się	bardziej	zdywersyfikowany	i	bezpiecz-
niejszy11.

Do	2050	r.	efektywność	energetyczna	i	rozwój	nisko-
emisyjnych	 źródeł	 energii	 produkowanej	 lokalnie	
pozwolą	na	zmniejszenie	kosztów	paliw	w	UE	 średnio	
o	 175-320	 mld	 euro	 rocznie.	 W	 przypadku	 podjęcia	
takich	działań	także	przez	innych	dużych	konsumentów	
paliw,	UE	nie	tylko	importowałaby	mniejsze	ilości	paliw	
kopalnych,	ale	też	niższa	byłaby	ich	cena.

Ograniczenie	emisji	gazów	cieplarnianych	i	stosowa-
nie	środków	na	rzecz	poprawy	jakości	atmosfery	dopro-
wadziłyby	 łącznie	 do	 zmniejszenia	 zanieczyszczenia	
powietrza	 o	 65%	w	 2030	 r.	 w	 porównaniu	 z	 2005	 r.	
W	2030	r.	roczne	koszty	kontrolowania	podstawowych	
substancji	 zanieczyszczających	 zmalałyby	 o	 ponad	
10	mld	euro,	a	w	2050	r.	o	50	mld	euro.	Poprawa	stanu	
zdrowia	 społeczeństwa	 zmniejszyłaby	 koszty	 opieki	
zdrowotnej.	Ograniczone	 zostałyby	 też	 szkody	w	 eko-
systemach,	uprawach	i	budynkach12.

W	 grudniu	 2011	 r.	 Komisja	 Europejska	 opracowała	
także	 „Energetyczną mapę drogową 2050”.	 W	 doku-
mencie	stwierdzono,	że	realizacja	restrykcyjnej	polityki	
oszczędzania	 energii	 pozwoliłaby	 na	 zmniejszenie	
popytu	na	nią	o	41%	w	2050	r.	w	porównaniu	z	latami	
2005-2006,	 kiedy	 popyt	 był	 największy.	 Z	 kolei	 silne	
wsparcie	dla	odnawialnych	źródeł	energii	(OZE)	sprawi,	
że	ich	udział	w	finalnym	zużyciu	energii	brutto	w	2050	r.	
wyniesie	 75%,	 a	w	 zużyciu	 energii	 elektrycznej	 nawet	
97%.	 Realizacja	 scenariusza	 dekarbonizacji	 zapewni	
zmniejszenie	 zależności	 od	 importu	 do	 35-45%,	 pod-
czas	gdy	przy	realizacji	obecnej	polityki	wyniosłaby	ona	
58%13.

W	rezolucji	Konkurencyjna gospodarka niskoemisyj-
na do 2050 r.	Parlament	Europejski	poparł,	sformułowa-

ny	przez	Komisję	w	planie	utworzenia	jednolitego	euro-
pejskiego	 obszaru	 transportu,	 wymóg	 ograniczenia	 do	
2050	 r.	 emisji	 gazów	 cieplarnianych	 pochodzących	
z	transportu	o	60%	w	porównaniu	z	1990	r.14.	Parlament	
obawia	się,	że	w	latach	2010–2030	1,5	bln	euro	plano-
wanych	 inwestycji	w	nową	 infrastrukturę	 transportową,	
w	zbyt	małym	stopniu	zostanie	przeznaczone	na	ograni-
czenie	emisji.	Podkreślił	w	związku	z	tym	potrzebę	„eko-
logizacji”	 budżetu	 UE	 dotyczącego	 infrastruktury,	
w	 szczególności	w	odniesieniu	 do	 funduszy	 struktural-
nych	i	Funduszu	Spójności15.

W	 rezolucji	 z	 14	marca	 2013	 r.	 „W sprawie planu 
działania w zakresie energii do roku 2050 – przyszłość 
z energią”	 Parlament	 zaproponował	 przyjęcie	 strategii	
umożliwiającej	 państwom	 członkowskim	 współpracę	
w	 duchu	 solidarności.	 W	 rezolucji	 zgłoszono	 pomysł	
utworzenia	 Europejskiej	 Wspólnoty	 Energetycznej16.	
Stwierdzono,	 że	 energia	 jądrowa	 pozostanie	 istotnym	
elementem	 miksu	 energetycznego,	 ponieważ	 niektóre	
państwa	 członkowskie	 nadal	 postrzegają	 ją	 jako	 bez-
pieczne,	pewne,	niskoemisyjne	i	niedrogie	źródło	ener-
gii.	Słusznie	zauważono	 też,	że	w	najbliższym	dziesię-
cioleciu	gaz	ziemny	będzie	odgrywał	ważną	rolę	w	trans-
formacji	 systemu	energetycznego.	Może	on	pełnić	 rolę	
rezerwy	 służącej	 bilansowaniu	 niestabilnych	 dostaw	
energii	odnawialnej.	Jednak	podkreślono	potrzebę	dywer-
syfikacji	 szlaków	dostaw	gazu	 ziemnego	do	Unii	 Euro-
pejskiej,	przestrzegając	równocześnie	przed	inwestycja-
mi,	które	mogłyby	spowodować	trwałe	uzależnienie	się	
od	paliw	kopalnych17.

Konkretyzacji	celów	klimatycznych	do	2030	r.	Komi-
sja	Europejska	dokonała	w	przedstawionym	w	styczniu	
2014	 r.	komunikacie	„Ramy polityczne na okres 2020-
2030 dotyczące klimatu i energii”.	Stwierdzono	w	nim,	
że	w	2012	r.	koszty	importu	ropy	naftowej	i	gazu	ziem-
nego	 do	UE	 przekroczyły	 400	mld	 euro,	 co	 stanowiło	
3,1%	PKB	Unii	Europejskiej18.	Komisja	zaproponowała	
wyznaczenie	 celu	 na	 2030	 r.,	 tj.	 ograniczenie	 emisji	
gazów	 cieplarnianych	 o	 40%	 w	 stosunku	 do	 1990	 r.	
Taka	redukcja	jest	bowiem	niezbędna	do	utrzymania	się	
na	 ścieżce	 prowadzącej	 do	 redukcji	 emisji	 o	 80%	
w	2050	r.	Przyjęcie	jako	celu	redukcji	o	35%	powodo-
wałoby	 potrzebę	 poniesienia	 zbyt	 dużych	 kosztów	 po	
2030	 r.	 Ponadto	 uznano,	 że	 jeśli	 bez	 podejmowania	
dodatkowych	środków,	a	tylko	kontynuując	obecną	poli-
tykę,	 uzyska	 się	 obniżenie	 emisji	 o	 24%	 w	 2020	 r.	
i	o	32%	w	2030	r.,	to	nie	można	przyjąć	niższych	zobo-
wiązań.

Analiza	skutków	przyjęcia	celów	redukcji	do	2030	r.	
w	 stosunku	 do	 1990	 r.	 na	 poziomie	 35%,	 40%	 i	 45%	
wykazała,	że	koszty	przejścia	na	gospodarkę	niskoemi-
syjną	nie	odbiegają	znacząco	od	kosztów,	które	 trzeba	
by	było	i	tak	ponieść	ze	względu	na	konieczność	odno-
wienia	 przestarzałego	 systemu	 energetycznego	 oraz	 ze	
względu	na	rosnące	ceny	paliw	kopalnych	i	zobowiąza-
nia	wynikające	z	obowiązującej	już	polityki	energetycz-
nej	i	klimatycznej.	W	okresie	do	2030	r.	koszty	funkcjo-
nowania	systemu	energetycznego	mogą	wzrosnąć	do	ok.	
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14%	PKB,	podczas	gdy	w	2010	 r.	wynosiły	ok.	12,8%	
PKB.	W	wyniku	prowadzonej	polityki	koszty	te	zostaną	
jednak	w	znacznym	stopniu	przesunięte	z	wydatków	na	
paliwa	na	wydatki	na	innowacyjne	urządzenia	o	wyso-
kiej	wartości	dodanej,	co	pobudzi	inwestycje	w	innowa-
cyjne	produkty	i	usługi	oraz	stworzy	miejsca	pracy.

Komisja	wyznaczyła	także	cel	osiągnięcia	27%	udzia-
łu	energii	odnawialnej	 jako	wiążący	prawnie	na	pozio-
mie	Unii.	Na	koniec	2012	r.	w	UE	było	zlokalizowanych	
44%	światowej	produkcji	energii	elektrycznej	ze	źródeł	
odnawialnych	 (bez	hydroelektrowni).	Udział	 energii	 ze	
źródeł	odnawialnych	w	łącznym	zużyciu	energii	wzrósł	
w	2012	r.	do	13%.	Oczekuje	się	dalszego	wzrostu	tego	
wskaźnika	 do	 21%	 w	 2020	 r.	 i	 do	 24	 %	 w	 2030	 r.,	
w	wyniku	obecnie	realizowanej	polityki19.

W	omawianym	dokumencie	stanowiącym	podstawę	
polityki	 energetyczno-klimatycznej	 do	 2030	 r.	 wymie-
niono	m.in.:

 � umożliwienie	 państwom	 członkowskim	 elastyczne-
go	 określania,	 w	 zależności	 od	 indywidualnych	
warunków,	 sposobu	 transformacji	 gospodarki	 na	
niskoemisyjną,	

 � sprawiedliwy	 podział	 obciążeń	 poszczególnych	
państw	członkowskich.

Przeprowadzone	analizy	wykazały,	że	mniej	zamoż-
ne	kraje	UE	będą	musiały	ponieść	większe	koszty	inwe-
stycyjne	i	systemowe	w	stosunku	do	swego	PKB,	ale	też	
osiągną	 większe	 korzyści	 w	 postaci	 oszczędności	
w	wydatkach	na	paliwo	i	czystszego	powietrza20.

Na	szczycie	UE	23-24	października	2014	r.	w	Bruk-
seli	 podjęto	 kolejną	 próbę	 przyjęcia	 celów	 klimatycz-
nych	UE	 do	 2030	 r.	 Polska	 przed	 szczytem	uzależniła	
swą	zgodę	na	przyjęcie	nowych	celów	klimatycznych	od	
spełnienia	 dwóch	 warunków.	 Pierwszym	 było	 to,	 by	
ilość	 uprawnień	 do	 emisji	w	 latach	 20.	 XXI	w.	 została	
zachowana	 na	 poziomie	 z	 okresu	 2013-2020	 (w	 tym	
uprawnienia	darmowe).	Drugim,	by	uprawnienia	te	były	
w	 dyspozycji	 polskiego	 rządu21.	 Twarda	 postawa	 pre-
mier	Ewy	Kopacz	pozwoliła	uzyskać	zgodę	na	spełnienie	
tych	warunków,	 a	Polska	nie	 zawetowała,	 jak	podczas	
niektórych	 wcześniejszych	 obrad	 Rady	 Europejskiej,	
celów	klimatycznych	zaproponowanych	przez	Komisję	
Europejską.	

Rada	 Europejska	 przyjęła	 wiążący	 cel	 ograniczenia	
emisji	 gazów	 cieplarnianych	 w	 2030	 r.	 przynajmniej	
o	40%	w	stosunku	do	1990	r.22	Cel	ten	ma	być	osiągnię-
ty	 przy	 jak	 najmniejszych,	 racjonalnych	 kosztach.	
Redukcja	w	sektorach	objętych	ETS	ma	wynieść	zgodnie	
z	propozycjami	Komisji	Europejskiej	43%,	a	w	pozosta-
łych	sektorach	30%	w	porównaniu	do	2015	r.	Aby	osią-
gnąć	 wymagany	 poziom	 redukcji	 emisji	 w	 sektorze	
objętym	 ETS,	 roczny	wskaźnik	 obniżania	maksymalnej	
dopuszczalnej	wielkości	emisji	w	ramach	unijnego	sys-
temu	 handlu	 emisjami	 wrośnie	 z	 1,74%	 obecnie	 do	
2,2%	po	2020	r.	Wszystkie	kraje	UE	mają	podjąć	wysiłki	
zmierzające	 do	 osiągnięcia	 tych	 celów,	 uwzgledniając	

równowagę	miedzy	zasadami	sprawiedliwości	i	solidar-
ności.

Państwa	członkowskie	o	nominalnym	PKB	per capita 
(w	euro	po	kursie	rynkowym)	w	2013	r.	mniejszym	niż	
60%	średniego	poziomu	UE23	będą	mogły	przyznawać	
własnym	sektorom	energetycznym	darmowe	pozwolenia	
na	emisję	do	2030	r.,	a	nie	jak	wcześniej	przewidywano,	
tylko	 do	 2019	 r.	 Po	 2020	 r.	maksymalna	 ilość	 darmo-
wych	 pozwoleń	 nie	 powinna	 przekraczać	 40%	 ogółu	
uprawnień	do	emisji	(wcześniej	miało	to	być	tylko	20%,	
ale	w	wyniku	nieustępliwej	postawy	polskich	negocjato-
rów	udział	ten	zwiększono).

Utworzono	 także	 nową	 rezerwę	 obejmującą	 2%	
pozwoleń	 (początkowo	 miało	 być	 tylko	 1%),	 która	
będzie	 przeznaczana	 na	 duże	 dodatkowe	 inwestycje	
w	mniej	zamożnych	krajach	UE,	o	nominalnym	PKB	per 
capita	poniżej	60%	średniej	UE	w	2013	r.	Inwestycje	te	
będą	ukierunkowane	na	poprawę	efektywności	i	moder-
nizację	 systemów	 energetycznych	 tych	 krajów.	 Utwo-
rzony	zostanie	 fundusz	zarządzany	przez	kraje	z	niego	
korzystające.	 Europejski	 Bank	 Inwestycyjny	 będzie	
uczestniczył	 w	 wyborze	 projektów.	 Rozdział	 środków	
funduszu	będzie	dokonywany	w	50%	według	zweryfiko-
wanej	emisji	i	w	50%	według	kryterium	PKB,	ale	podsta-
wy	wyboru	projektów	będą	weryfikowane	przed	końcem	
2024	r.	10%	pozwoleń	w	ramach	EU	ETS	będzie	nadal	
rozdzielane	między	kraje,	które	w	2013	r.	nie	przekro-
czyły	 90%	 nominalnego	 średniego	 poziomu	 PKB	 per 
capita	UE.

Ogólnounijny	cel	ograniczenia	emisji	GHG	(o	30%)	
w	 sektorach	 nieobjętych	 ETS	 zostanie	 rozdzielony	 na	
państwa	członkowskie	w	ten	sposób,	że	najbogatszy	kraj	
będzie	musiał	ograniczyć	swą	emisję	o	40%,	a	kraj	lub	
kraje	o	najniższym	PKB	per capita	będą	mogły	utrzymać	
emisję	w	2030	r.	na	poziomie	2005	r.	

Cel	osiągnięcia	w	2030	r.	27%	udziału	OZE	w	final-
nym	zużyciu	energii	będzie	wiążący	tylko	na	poziomie	
UE.	Przyjęto	także	niewiążący	cel	poprawy	efektywności	
energetycznej	 jako	 zmniejszenie	 zużycia	 energii	 przy-
najmniej	 o	 27%	w	 2030	 r.	 w	 porównaniu	 z	 sytuacją,	
w	której	nie	podjęto	by	żadnych	nowych	działań	zmie-
rzających	do	oszczędności	 energii	 (bussiness as usual).	
Przed	końcem	2020	r.	cel	 ten	będzie	ponownie	 rozpa-
trzony	 pod	 kątem	 ewentualnego	 podwyższenia	 go	 do	
30%,	 czyli	 do	 poziomu,	 który	 proponowała	 Komisja	
Europejska.	 Cele	 te	 będą	 realizowane	 w	 warunkach	
zapewnionej	 swobody	 w	 określaniu	 własnego	 miksu	
energetycznego	przez	poszczególne	kraje24.

Polska	 w	 latach	 2021-2030	 będzie	 miała	 prawo	
sprzedać	na	aukcjach	uprawnienia	do	emisji	984	mln	t	
CO2,	z	czego	706	mln	t	wyliczono	na	podstawie	emisji	
historycznych,	 a	 278	mln	 t	wynika	 z	 przydziału	 10%	
uprawnień	ETS	dla	krajów	z	PKB	per capita	niższym	niż	
90%	 średniego	 poziomu	 UE.	 Będzie	 mogła	 przyznać	
bezpłatnie	energetyce	uprawnienia	do	emisji	282	mln	t	
CO2	 (40%	 z	 706	 mln	 t).	 Dla	 porównania	 w	 latach	
2013-2020	na	ok.	990	mln	t	ogółem	uprawnień	ETS	dla	
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Polski,	uprawnienia	darmowe	wynoszą	405	mln	 t.	 Ich	
uzyskanie	przez	energetykę	jest	jednak	uzależnione	od	
realizacji	 inwestycji	przewidzianych	w	Krajowym	Pla-
nie	 Inwestycyjnym.	Z	 funduszu	modernizacyjnego,	do	
którego	 będą	 wpływały	 środki	 ze	 sprzedaży	 rezerwy	
2%	 uprawnień	 ETS,	 Polska	 ma	 otrzymać	 środki	 ze	
sprzedaży	 uprawnień	 do	 emisji	 135	mln	 t	 CO2,	 czyli	
połowę	środków	ogółem	tego	funduszu.	Szacuje	się,	że	
może	to	być	ok.	7,5	mld	zł.	

Polska	 otrzyma	 także	 uprawnienia	 do	 emisji	 przez	
sektory	przemysłu	(poza	energetyką)	zagrożone	„uciecz-
ką	 emisji”	 (carbon leakage),	 w	 wyniku	 przenoszenia	
działalności	energochłonnej	i	o	wysokiej	emisji	za	grani-
cę,	 w	 wysokości	 345	 mln	 t	 CO2.	 Dla	 porównania	
w	latach	2013-2020	Polska	posiada	darmowe	uprawnie-
nia	do	emisji	424	mln	t	CO2	przez	te	sektory25.

Ustalenia	szczytu	spotkały	się	z	bardzo	zróżnicowa-
nymi	 komentarzami	w	Polsce.	Mimo	uzyskania	 daleko	
idacych	 koncesji	 dla	 polskich	 sektorów	 objętych	 ETS,	
uzgodnienia	 szczytu	budzą	 jednak	obawy.	 Przykładem	
są	 słowa	 eksperta	 BCC	 J.	 Pazdana,	 który	 stwierdził:	
„Można	niestety	mieć	uzasadnione	obawy,	że	regulacje	
szczegółowe	 nie	 muszą	 być	 korzystne	 dla	 Polski,	 bo	
będą	 przyjmowane	 według	 zasady	 współdecydowania	
z	uwzględnieniem	głosowania	proporcjonalnego”.	Tym-
czasem	w	wyniku	ustaleń	na	szczycie	pole	do	przyjęcia	
takich	szczegółowych	regulacji	zostało	bardzo	zawężo-
ne.	Gdyby	natomiast	 Polska	 zawetowała	 porozumienie	
klimatyczne,	to	według	ówczesnego	wiceministra	spraw	
zagranicznych	R.	Trzaskowskiego,	temat	powróciłby	na	
kolejnych	radach	lub	rozpocząłby	się	proces	legislacyj-
ny,	na	który	Polska	mogłaby	nie	mieć	wpływu.	Miałaby	
też	mniejsze	szanse	na	utrzymanie	darmowych	pozwo-
leń	 na	 emisje	 po	 2020	 r.	 Komisja	 Europejska	 potrafi	
bowiem	zaostrzać	politykę	klimatyczną	w	nieprzejrzysty	
sposób.	S.	Tokarski	 i	 J.	 Janikowski	 stwierdzili,	że	mimo	
weta,	 cel	 redukcyjny	 i	 tak	 zostałby	 przyjęty,	 jeśli	 nie	
bezpośrednio,	to	poprzez	podwyższenie	współczynnika	
liniowego	 ograniczenia	 puli	 uprawnień	 do	 emisji	
z	1,74%	do	2,2%	po	2020	r.

J.	 Pazdan	ma	 także	wątpliwości,	 czy	 Polska	 będzie	
należała	do	grupy	krajów,	spełniających	kryterium	PKB	
per capita	poniżej	60%	średniej	UE.	Twierdzi	bowiem,	
że	 założeniem	 polskiego	 rządu	 jest	 osiągnięcie	 80%	
średniego	poziomu	UE	w	2020	r.26.	Inni	z	kolei	podkre-
ślają,	 że	 przecież	Polska	 już	w	2013	 r.	 osiągnęła	 68%	
średniego	 unijnego	 poziomu	 PKB	 per capita według	
standardu	siły	nabywczej	walut.	Tymczasem	w	konklu-
zjach	Rady	Europejskiej	wyraźnie	stwierdzono,	że	odnie-
sienia	dotyczą	2013	r.	i	PKB	w	euro	po	kursie	rynkowym,	
a	 więc	 nie	 według	 standardu	 siły	 nabywczej	 walut27.	
Słusznie	zwraca	się	uwagę	na	fakt,	że	zwiększenie	rocz-
nego	wskaźnika	zmniejszania	puli	uprawnień	do	emisji	
po	2020	r.	może	spowodować	wzrost	cen	 tych	upraw-
nień,	ale	w	większym	stopniu	może	to	wywołać	ożywie-
nie	 gospodarcze.	 Poza	 tym	 ceny	 te	 od	 dłuższego	 już	
czasu	znajdują	się	na	bardzo	niskim	poziomie.

Według	 EnergSys	 realizacja	 nowego	 pakietu	 klima-
tycznego	 spowoduje	 dwukrotny	wzrost	 cen	 hurtowych	
energii	 i	ciepła	w	2030	r.	w	stosunku	do	2010	r.	Ceny	
uprawnień	do	emisji	CO2	wzrosną	bowiem	z	6	euro	do	
30-40	 euro	 za	 tonę,	 czyli	 do	 poziomu	 który	 zapewni	
opłacalność	 przedsięwzięć	 ograniczających	 emisję28.	
Na	tym	tle	warto	przypomnieć,	że	zgodnie	z	wcześniej-
szymi	prognozami	ceny	energii	miały	wzrosnąć	o	100%	
w	2020	r.,	a	o	30%	już	w	2013	r.	Tymczasem	w	2013	r.	
ceny	energii	elektrycznej	spadły29.

Może	 natomiast	 dziwić	 to,	 że	większego	 niepokoju	
nie	 budzi	 fakt,	 że	w	 sektorach	 nieobjętych	 ETS,	 żaden	
kraj	 nie	 będzie	 mógł	 zwiększyć	 emisji.	 Skoro	 tak,	 to	
zapewne	 tylko	Bułgaria	 i	 być	może	Rumunia	nie	będą	
zobowiązane	do	 ich	 redukcji,	 a	 Polska	będzie	musiała	
zmniejszyć	 emisję	 o	 kilka	 procent.	 Osiągnięcie	 nawet	
niewielkiej	redukcji	emisji	CO2	w	transporcie	(poza	lot-
niczym),	 budownictwie	 i	 rolnictwie	 będzie	 wymagało	
podjęcia	bardziej	 zdecydowanych	 i	 kosztownych	dzia-
łań	niż	dotychczas.

Uzyskane	przez	Polskę	podczas	szczytu	koncesje	są	
krytykowane	 przez	 ruchy	 ekologiczne	 jako	 sprzyjające	
utrzymywaniu	 przestarzałej	 struktury	 energetyki.	 Rze-
czywiście	można	mieć	obawy	czy	uzyskany	dodatkowy	
czas	na	działania	dostosowawcze	w	polskiej	energetyce	
zostanie	przez	polskie	władze	i	spółki	energetyczne	wła-
ściwie	 wykorzystany.	 Znane	 są	 potrzebne	 działania	 
(m.in.	wymienione	w	przedstawionych	wyżej	dokumen-
tach	UE),	na	które	są	środki	(także	unijne),	ale	potrzebna	
jest	wola	by	 je	 realizować.	 Już	obecnie	na	 forach	mię-
dzynarodowych	 nie	 ma	 zrozumienia	 dla	 szczególnej	
sytuacji	Polski,	której	energetyka	jest	oparta	w	wyjątko-
wo	dużym	stopniu	na	węglu.	Panuje	bowiem	przekona-
nie,	 że	 Polska	 miała	 dosyć	 czasu,	 by	 zdecydowanie	
zmniejszyć	swoje	uzależnienie	od	węgla.	Tym	bardziej	
nie	będzie	tego	zrozumienia	za	10	lat.

Wszelkie	inicjatywy	i	działania	klimatyczne	UE	spo-
tykają	 się	 ze	 zdecydowaną	 krytyką	 wielu	 polityków	
i	przedstawicieli	przemysłu	jako	zbyt	ambitne,	ale	rów-
nież	 z	 krytyką	 ruchów	 ekologicznych	 jako	 zbyt	 mało	
ambitne30.	Wydaje	się,	że	o	ile	pierwsze	z	tych	głosów	
są	zbyt	alarmistyczne,	to	drugie	nie	doceniają	kosztów,	
jakie	trzeba	by	ponieść	dokonując	zbyt	szybkiej	transfor-
macji	gospodarki	na	niskoemisyjną.	Polityka	klimatyczna	
UE	stanowi	rozsądny	kompromis	i	zmierza	do	zapewnie-
nia	 trwałego	 rozwoju	UE.	 Propozycje	 Komisji	 Europej-
skiej	 zapewniają	 przeprowadzenie	 wspomnianej	 trans-
formacji	 przy	 ponoszeniu	 kosztów	 porównywalnych	
z	kosztami,	jakie	należałoby	i	tak	ponieść	na	utrzymanie	
i	 modernizację	 dotychczasowej	 infrastruktury	 energe-
tycznej,	bez	tej	transformacji.

Tylko	pozornie	racjonalne	jest	wetowanie	przez	Pol-
skę	inicjatyw	klimatycznych	UE.	Zbyt	wolna	transforma-
cja	polskiej	gospodarki	na	niskoemisyjną,	będzie	zwięk-
szała	groźbę	„ugrzęźnięcia”	Polski	w	pułapce	średniego	
dochodu31.	 Polska	 powinna	 potraktować	 wyzwanie,	
jakim	 jest	 wymóg	 tej	 transformacji,	 przede	 wszystkim	
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jako	szansę,	a	nie	zagrożenie.	Zagrożeniem	będzie	trwa-
nie	w	obecnych	strukturach,	np.	w	stukturze	energetyki	
typowej	dla	XIX	w.	 lub	dla	pierwszej	poł.	XX	w.,	choć	
oczywiście	proces	odchodzenia	od	węgla	powinien	być	
stopniowy.	Według	danych	Greenpeace	emisje	wynika-
jące	ze	spalania	węgla	powodują	5400	zgonów	rocznie	
w	Polsce.	Koszty	zewnętrzne	produkcji	energii	elektrycz-
nej	stanowią	2,1%	PKB	Polski32.

Głównym	 zarzutem	 formułowanym	 pod	 adresem	
polityki	klimatycznej	jest	zmniejszenie	konkurencyjności	
przemysłu,	zwłaszcza	jego	energochłonnych	gałęzi,	pro-
wadzące	do	 tzw.	wycieku	emisji	 (carbon leakage).	 Jed-
nak	udział	przemysłów	energochłonnych	w	gospodarce	
jest	 niewielki	 i	 niezbyt	 wysoki	 jest	 też	 udział	 kosztów	
energii	 w	 kosztach	 ogółem	 w	 branżach	 energochłon-
nych,	 zwykle	 rzędu	 kilku	 czy	 kilkunastu	 procent.	 Nie	
w	pełni	potwierdzają	się	obawy,	że	wystąpi	tzw.	wyścig	
do	 dna	 (race to the bottom).	 Obawiano	 się,	 że	 jeśli	
w	danym	kraju	prowadzona	będzie	restrykcyjna	polityka	
ochrony	 środowiska,	 to	 będzie	 to	 stanowić	 zachętę	 do	
przenoszenia	tzw.	brudnych	gałęzi	do	krajów	o	niskich	
normach	ekologicznych.	Tymczasem	badania	empirycz-
ne	wykazały,	że	międzynarodowe	korporacje	zazwyczaj	
stosują	te	same	normy	we	wszystkich	krajach,	w	których	
prowadzą	działalność33.	Z	drugiej	jednak	strony,	korpo-
racje	 te	 przenoszą	 również	 produkcję	 energochłonną	
i	zanieczyszczającą	środowisko,	głównie	Azji	Południo-
wej,	ale	oprócz	względów	ochrony	środowiska	czy	kosz-
tów	 energii,	 dużą	 rolę	 w	 tym	 procesie	 odgrywają	 też	
koszty	pracy.

Podsumowanie

Żeby	 zapobiec	 wzrostowi	 globalnego	 ocieplenia	
powyżej	2°C	w	stosunku	do	ery	przedprzemysłowej,	co	
jest	 warunkiem	 niedopuszczenia	 do	 nieodwracalnych	
zmian,	światowa	emisja	gazów	cieplarnianych	powinna	
osiągnąć	 najwyższy	 poziom	 przed	 2020	 r.,	 a	 następnie	
zmniejszyć	się	o	50%	do	2050	r.	w	porównaniu	z	1990	r.	
i	 nadal	 maleć.	 Tymczasem	 próby	 osiągnięcia	 nowego	
światowego	 porozumienia	 napotykają	 opór	 zarówno	
krajów	 rozwiniętych,	 jak	 i	 krajów	 rozwijających	 się.	
Wobec	 niemożności	 wypracowania	 w	 toku	 negocjacji	
prowadzonych	 pod	 auspicjami	ONZ,	 głównie	 podczas	
kolejnych	konferencji	klimatycznych,	powszechnie	obo-
wiązującego	 porozumienia	 zastępującego	 protokół	
z	 Kioto,	 zawarto	 tylko	 połowiczne	 porozumienie,	
w	 postaci	 przedłużenia	 obowiązywania	 protokołu	
z	 Kioto	 na	 lata	 2013-2020	 (tzw.	 Kioto	 2),	 do	 którego	
poza	UE	przystąpiło	tylko	kilka	krajów	rozwiniętych.

Nowe	 prawnie	 wiążące	 porozumienie	 na	 lata	 po	
2020	 r.	musi,	w	przeciwieństwie	do	protokołu	z	Kioto,	
objąć	także	kraje	rozwijające	się,	gdyż	udział	tych	ostat-
nich	w	globalnej	emisji	GHG	wzrósł	z	1/3	w	1990	r.	do	
niemal	 60%	w	 2012	 r.,	 a	 przed	 2020	 r.	 osiągnie	 2/3.	
Szczególnie	istotne	jest	odpowiednie	ograniczenie	emisji	
przez	 wszystkich	 dużych	 emitentów,	 w	 szczególności	

Chiny	(ponad	1/4	światowej	emisji),	Stany	Zjednoczone,	
Indie,	Rosję	i	Japonię.

Na	ogół	emisje	per capita	są	wyższe	w	krajach	uprze-
mysłowionych	niż	w	krajach	rozwijających	się,	ale	róż-
nice	 między	 tymi	 dwiema	 grupami	 krajów	 szybko	 się	
zmniejszają.	 Np.	 w	 2011	 r.	 między	 Chinami	 i	 Unią	
Europejską	różnicy	niemal	nie	było.	Chiny	jednak	prze-
widują	szybki	wzrost	emisji	nawet	do	2030	r.	W	czołów-
ce	 krajów	 o	 najwyższej	 emisji	 per capita dominują	
bogatsze	kraje	rozwijające	się,	które	niewątpliwie	stać	na	
ponoszenie	kosztów	związanych	z	niskoemisyjną	trans-
formacją.

	W	2015	r.,	podczas	konferencji	klimatycznej	w	Pary-
żu,	uda	się	prawdopodobnie	wynegocjować	powszech-
nie	obowiązujące	porozumienie	klimatyczne	na	lata	po	
2020	 r.	 Podjęte	 w	 jego	 ramach	 zobowiązania	 mogą	
jednak	nie	wystarczyć	do	tego,	by	nie	dopuścić	do	wzro-
stu	 przeciętnej	 temperatury	 na	 Ziemi	 powyżej	 2°C.	
W	związku	z	tym,	że	nie	osiągnięto	porozumienia	obej-
mującego	100%	emisji	dla	lat	2012-2020,	zobowiązania	
na	lata	po	2020	r.	powinny	być	radykalne,	a	więc	trudne	
do	zaakceptowania.	

Nie	powinno	to	jednak	zniechęcać	tych,	którzy	chcą	
podjąć	 ambitne	 zobowiązania.	 Znaczenie	 ma	 nawet	
małe	spowolnienie	narastania	zmian	klimatycznych.	UE	
powinna	dążyć	do	spełnienia	obowiązku,	 jaki	ciąży	na	
krajach	 rozwiniętych,	 czyli	 ograniczenie	 emisji	 GHG	
o	 80%	w	 2050	 r.	 w	 stosunku	 do	 1990	 r.	Wymaga	 to	
realizacji	postanowienia	Rady	Europejskiej	z	23	listopa-
da	2014	r.	o	ograniczeniu	emisji	o	40%	w	2030	r.,	co	nie	
powinno	oznaczać	poniesienia	o	wiele	większych	kosz-
tów	niż	przy	kontynuacji	dotychczasowej	polityki.	Postęp	
techniczny	zwiększa	opłacalność	 technologii	niskoemi-
syjnych.	 Uwzględniona	 zostanie	 specyficzna	 sytuacja	
poszczególnych	członków	UE,	w	tym	mniej	zamożnych,	
a	więc	także	Polski.	Kraje	te	będą	także	po	2020	r.	otrzy-
mywać	darmowe	uprawnienia	dla	części	emisji	 i	mogą	
liczyć	 na	 pomoc	 ze	 środków	 unijnych	 na	 dokonanie	
niskoemisyjnej	transformacji.	Dodatkowym	argumentem	
na	 rzecz	 realizacji	 powyższego	 celu	 jest	 zapewnienie	
obywatelom	czystszego	powietrza	oraz	wyższego	pozio-
mu	 nowoczesności	 i	 innowacyjności	 gospodarek	 unij-
nych.

Wymagania	 w	 sprawie	 ograniczania	 emisji	 GHG	
powinny	 być	 funkcją	 obecnego	 i	 prognozowanego	
poziomu	PKB	per capita,	a	nie	wynikać	z	przynależności	
do	danej	grupy	krajów	według	przesłanek	historycznych	
czy	 geograficznych.	 W	 dalszej	 przyszłości	 pożądane	
byłoby	 dokonanie	 całkowitej	 zmiany	 w	 podejściu	 do	
określania	zadań	ograniczania	emisji	gazów	cieplarnia-
nych	przez	poszczególne	kraje.	Należałoby	dopuszczal-
ną	światową	emisję	rozdzielić	na	wszystkie	kraje	świata,	
kierując	 się	 przede	wszystkim	 liczbą	 ich	mieszkańców	
i	położeniem	ich	w	określonej	strefie	klimatycznej.

Obok	globalnego	ocieplenia,	ludzkości	zagraża	coraz	
większe	przeludnienie,	kurczenie	 się	obszarów	nadają-
cych	 się	 do	 uprawy	 i	 brak	 czystej	 wody.	 Tylko	 klęski	
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klimatyczne	–	huragany,	powodzie	i	pożary,	będą	powo-
dowały	śmierć	milionów	ludzi.	Znaczna	część	uczonych	
uważa,	 że	 szansa	 iż	 ludzkość	 przetrwa	 XXI	w.	wynosi	

tylko	50%34.	Wydaje	się,	że	jednak	przetrwa,	ale	w	złej	
kondycji.	Negatywne	skutki	zmian	klimatu	będą	prawdo-
podobnie	narastać.

Aneks

Tabela 1

Emisje dwutlenku węgla w Mt w 25 krajach o największej emisji w latach 1990-2012 

Lp. Kraj 1990 2000 2010 2012 e 2012 e 
1990=100

1990 
per capita 

w t

2010 
per capita 

w t

1 Chiny 2460,7 3405,2 8286,9 9628,6 391,3 2,2 6,2

2 USA 4768,1 5713,6 5433,1 5122,1 107,4 19,1 17,6

3 India 690,6 1186,7 2008,8 2241,3 324,5 0,8 1,7

4 Rosja 2139,7 b 1558,1 1740,8 1803,6 84,3 d 14,4 b 11,0

5 Japonia 1094,8 1219,6 1170,7 1255,1 114,6 8,9 9,2

6 Niemcy 930,0 a 830,0 745,4 732,4 78,8 c 11,6 a 9,1

7 Korea	Płd. 246,9 447,6 567,6 611,2 247,6 5,8 11,5

8 Iran 211,1 372,7 571,6 603,2 285,7 3,7 7,7

9 Arabia	Saudyjska 217,9 296,9 464,5 505,6 232,0 13,4 17,0

10 Kanada 450,1 534,5 499,1 505,3 112,3 16,2 14,7

11 Indonezja 149,6 263,4 434,0 476,7 318,6 0,8 1,8

12 Meksyk 314,4 381,5 443,7 476,5 151,6 3,7 3,8

13 Wlk.	Brytania 571,1 543,7 493,5 471,2 82,5 10,0 7,9

14 RPA 333,5 368,6 460,1 461,1 138,3 9,5 9,0

15 Brazylia 208,9 328,0 419,8 447,7 214,3 1,4 2,2

16 Włochy 417,6 451,4 406,3 375,4 89,9 7,4 6,9

17 Australia 287,3 329,6 373,1 370,9 129,1 16,8 16,9

18 Francja 399,0 365,6 361,3 343,7 86,1 6,8 5,6

19 Ukraina 641,7 b 320,8 304,9 324,2 50,5 d 12,4 b 6,6

20 Tajlandia 95,8 188,4 295,3 322,9 337,0 1,7 4,4

21 Turcja 145,9 216,1 298,0 311,2 213,3 2,7 4,1

22 Polska 366,8 301,7 317,3 307,7 83,9 9,6 7,8

23 Kazachstan 261,3 b 127,8 248,7 291,9 111,7 d 15,9 b 15,2

24 Hiszpania 218,9 294,4 269,7 277,5 126,8 5,6 5,8

25 Malezja 56,6 126,6 216,8 216,2 381,9 3,1 7,7

a 1991 b 1992 c 1991=100 d 1992=100 e Dane szacunkowe

Źródło: Bank Światowy, Carbon Dioxide Information Analysis Centre, Fossil Fuel CO2 Emissions, Oak Ridge, Tennessee,  
http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html. oraz obliczenia i szacunki własne [dostęp: 1.10.2014]. World Development 
Indicators: Trends in greenhouse gas emissions, World Bank, http://wdi.worldbank.org/table/3.9 [dostęp: 26.09.2014].
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WPŁYW ANTYKRYZYSOWYCH 
REGULACJI RYNKU FINANSOWEGO 
NA FUNKCJONOWANIE EUROPEJSKIEJ 
ELEKTROENERGETYKI

Anna Lis, Dariusz Michalski*

Działania	 na	 dzisiejszych	 rynkach	 towarowych,	
w	tym	na	rynku	energii,	są	narażone	na	wysokie	ryzyko	
polityczne.	Wpływa	ono	na	 podejmowanie	 przez	 kon-
cerny	 energetyczne	 decyzji	 zarówno	 tych	 dotyczących	
codziennej	działalności	operacyjnej,	jak	i	decyzji	strate-
gicznych.	Regulacje	obecnie	wprowadzane	–	dyrektywa	
MiFID	 II	 czy	 rozporządzenia	EMIR	 i	REMIT	–	 są	odpo-
wiedzią	na	kryzys	finansowy	lat	2007-2008.	Chociaż	dla	
elektroenergetyki	generują	one	nowe	koszty,	to	rozwią-
zują	 jednak	 problemy,	 które	 wystąpiły	 na	 innych	 ryn-
kach	niż	rynek	energii	elektrycznej1.	Regulacje	te	stano-
wią	dla	elektroenergetyki	i	innych	podmiotów	aktywnie	
działających	na	rynku	energii	znaczne	ryzyko	regulacyj-
ne	i	ryzyko	zgodności	(compliance).	Przy	czym	nasuwa	
się	pytanie,	czy	działania	ukierunkowane	na	zapobiega-
nie	przeszłym	już	zdarzeniom	są	adekwatne,	aby	zapo-
biec	przyszłym	kryzysom?	

Legislacyjna odpowiedź na kryzys finansowy 

Kryzys	lat	2007	i	2008	stał	się	impulsem	do	przyjęcia	
szeregu	 regulacji	 rynków	 finansowych,	 które	 po	 części	


