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REFORMA FUNKCJONOWANIA
UNIJNEGO SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI
Streszczenie
Upływ ponad dziesięciu lat od rozpoczęcia funkcjonowania systemu EU ETS oraz upływ
trzech lat od rozpoczęcia już trzeciego okresu rozliczeniowego tego systemu nałożył się
z okresem pogłębiającego się kryzysu (określanego nawet załamaniem) tego systemu, coraz
częściej powtarzanymi wątpliwościami odnośnie do tego, czy system ten jest zdolny osiągnąć
nałożony na niego cel, czy nie powinien zostać zastąpiony innym instrumentem. Brak było
i jest jednak nadal pomysłów na nowy instrument umożliwiający redukcję emisji
zanieczyszczeń w sposób skuteczny i efektywny ekonomicznie, który mógłby zastąpić obecny
system EU ETS. Wraz z upływem ponad dziesięciu lat od rozpoczęcia funkcjonowania tego
systemu oraz upływem trzech lat od rozpoczęcia już trzeciego okresu rozliczeniowego
systemu EU ETS rozpoczęły się zatem intensywne prace nad strukturalną reformą tego
systemu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu prac w zakresie
reformy systemu EU ETS, wskazanie głównych kierunków i celów tych zmian, a także
podjęcie próby ich oceny.
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REFORM OF THE EUROPEAN UNION GREENHOUSE GAS EMISSION
ALLOWANCE TRADING SCHEME FUNCTIONING
Summary
Currently, it has followed a lapse of over ten years from the beginning of already the EU
ETS scheme functioning and three years from the beginning of already the EU ETS scheme
third accounting period, which has coincided with a period of deepening crisis (or even
breakdown) of the scheme, there even appear to be more and more frequent doubts as to is
capable to achieve aims imposed on it, whether the system should not have been replaced by
another instrument. Currently, however, there are no ideas supporting a new instrument
enabling emissions reductions in an economically effective way, which could replace current
the EU ETS scheme. Therefore, together with over ten years passing since the beginning of
the EU ETS scheme’s functioning and three years passing since the beginning of the EU ETS
scheme’s third accounting period, intensive works regarding structural reform of this scheme
was started. Thus, the aim of the study is the analysis of current stage of works regarding EU
ETS scheme’s reform, pointing of main directions and aims of planned changes, as well as
attempting to assess of thereof.
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