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Vision on Impact & Improvement of the EU ETS Working by 2050

Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
(EU ETS) na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r.

• LIFE2019 - Informacja i Zarządzanie

• Lokalizacja:  Warszawa, Polska

• Budżet:

• Całość: € 1 339 240 

• Współfinansowanie z programu LIFE: 55%

• Współfinansowanie NFOŚiGW: 40%

• Czas trwania: Początek: 01/12/20 - Koniec: 31/12/23

• Podmiot odpowiedzialny: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy 
Instytut Badawczy

Projekt pn. „Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r.” LIFE VIIEW 2050 ( LIFE 19GIC/PL/001205)
jest dofinansowany z środków unijnych z programu LIFE i współfinansowany z środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



Cele projektu

Kontynuacja prac 
i wykorzystanie 
efektów uzyskanych 
w ramach 
wcześniejszych 
projektów, 
tj. LIFE Climate
CAKE PL



Obszary badawcze

Interakcja EU ETS z 
innymi politykami

• OZE

• Efektywność 
energetyczna

Nowe sektory w EU ETS

• Transport

• Rolnictwo

• Budownictwo 

• Sektor morski

Interakcja EU ETS z 
innymi ETS i rynkami 
CO2

• ETS w Chinach, Korei, 
Kanadzie 

• Art. 6 Porozumienia 
Paryskiego



Warsztat analityczny
• Model d-PLACE (CGE) – globalny 

makroekonomiczny model równowagi ogólnej 
umożliwiający kompleksową ocenę skutków 
gospodarczych polityk klimatyczno-
energetycznych.

• Model sektora energetycznego MEESA (Model for 
European Energy System Analysis) – model 
umożliwia szczegółową symulację rożnych 
wariantów transformacji sektora energetycznego w 
UE.

• Model sektora transportu TR3E (Transport 
European Economic Model) – model umożliwia 
analizę różnorodnych wariantów działań na rzecz 
redukcji emisji CO2, w tym wdrażania nowych 
technologii w sektorze transportu.

• Model sektora rolnictwa EPICA (Evaluation of 
Policy Impacts – Climate and Agriculture) – model 
pozwala na analizę wpływu różnych instrumentów 
polityki klimatycznej na poziom emisji, zmiany 
produkcji i struktury gospodarstw oraz dochody w 
sektorze rolnym w Polsce.



Powiedzieli o nas…

• „Skuteczność EU ETS zależy także od innych instrumentów polityki klimatycznej. Rzetelna 
ocena EU ETS wymaga uwzględnienia tych zależności i zintegrowanego podejścia 
obejmującego poszczególne polityki i narzędzia. Ocena ta jest niezbędna, aby zapewnić 
synergię między poszczególnymi politykami w przyszłości. W tym kontekście działania 
prowadzone w ramach projektu LIFE VIIEW 2050 wydają się szczególnie istotne.”
Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska 

• „Coraz więcej krajów i regionów na całym świecie wdraża lub rozważa wdrożenie 
systemów handlu uprawnieniami do emisji jako opłacalnego sposobu obciążenia kosztem 
emisji gazów cieplarnianych. Zważywszy na globalny wymiar problemu, wysoce pożądane 
są analizy interakcji między takimi systemami oraz tego, czy i jak można je połączyć, 
tworząc rynek międzynarodowy. Cele projektu LIFE VIIEW 2050 odpowiadają właśnie na 
potrzebę wypełnienia luki w tej wiedzy.”
Artur Runge-Metzger, Były Dyrektor w DG Clima Komisji Europejskiej, 
Członek Rady Doradczej Projektu LIFE VIIEW 2050


